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Bengt och Inger Sildén flyttade in i bostads om rådet 
Stadsgäre i Simrishamn när det var nybyggt. 42 år  
senare bor de fortfarande kvar. 
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nya lokalernya lokaler

Tävla  & Vinn!
Lös vårt korsord  på sidan 23!

Trogna  
hyresgäster trivs  
på Stadsgäre

Boendeträffar  
stärker samvaron 
Äntligen är Simrishamnsbostäders boendeträffar i gång. 
De ger mycket värdefull information, men knyter framför 
allt grannar närmare varandra. 
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UNDER  coronapandemin för
ändrades många saker i livet  
och kanske förflyttade den oss 
ett steg snabbare in i framtiden, 
detta med tanke på de nya möns
ter och beteenden som skapades 
inom såväl arbetsliv som privat
liv. 

Och i takt med att vi accele
rerat det digitala samhället och 
de digitala mötena så kommer 
flexibiliteten troligtvis också att 
öka på våra arbetsplatser. 

Det blir aldrig som förr  
och det ställer nya krav på oss, 
både som arbetsgivare och som 
bostads  bolag, det kan vi kon
statera.
Som bostadsbolag påverkar  
detta oss då hemmet, för många 
även blivit en arbetsplats, men 
det visar också att den fysiska 
arbetsplatsen blivit mer efter
längtad. 

Den gemenskap och inter
aktion som tidigare togs för given 
är inte längre självklar och förtro
ende och tillit har blivit ett måste 
då chefer kanske inte är på plats 

i samma omfattning som före 
pandemin.

På Simrishamnsbostäder  
för söker vi för tillfället titta i 
kristall kulan för att förstå och  
se hur vi kan tillgodose de behov 
framtidens hyresgäst har med 
hänsyn till ett generellt starkare 
miljötänk och en flexiblare  
arbetsmarknad.

Det vi tror på och arbetar 
utifrån är att redan nu påbörja 
ett arbete med att skapa fler 
utrymmen som främjar grann
gemenskap och delningsekonomi. 
Detta i form av odlingslotter 
och växthus men även att införa 
lokaler i bostadsområdena som 
kan användas för coworking, 
läxhjälp, återbruk etc.

På tal om ökad interaktion  
grannar emellan så har vi under 
maj månad påbörjat våra boende
träffar och först ut var Snäppan i 
Simrishamn. Mer om det kan du 
läsa längre fram i tidningen.

En annan viktig artikel i detta 
nummer gäller vår sophantering 
och hur det påverkar oss alla med 
felsorteringar och andra hand
havandefel. Här finns det poten
tial för bättring och vi gärna emot 
tips på hur vi kan bli tydligare 
i vår kommunikation, så att vi 
gemensamt kan spara både miljö 
och pengar.

Med detta önskar jag er trevlig 
och givande läsning!

Charlotte Wadström
VD 

Är framtiden 
redan här?

VD HAR ORDET

Exklusivt 60-års-
firande i djurpark
n Exklusivt till alla hyresgäster! 
Save the date… I år fyller Simris
hamnsbostäder 60 år och vill fira 
detta tillsammans med hyres
gästerna. Söndagen den elfte 
september har Ystad Djurpark 
abonnerats för en gemensam 
dag. Simrishamnsbostäder finns 
på plats för att bjuda sina hyres

gäster med familjer på inträde,  
något att äta och dricka samt  
en tipspromenad med möjlighet 
att vinna en månadshyra. Max
antalet är 1 500 personer, så först 
till kvarn gäller. Mer information 
om detta kommer på Simris
hamnsbostäders hemsida under 
augusti.

Simrishamnsbostäder firar sitt 60-årsjubileum i höst genom att bjuda hyresgästerna till 
Ystad Djurpark.

HÖRT & HÄNT

Längre väntan i  
semestertider
n På sommaren har många av 
Simrishamnsbostäders med
arbetare semester. Med en be
gränsad styrka på plats kan det 
hända att du som hyresgäst får 
vänta en stund längre än  

normalt om du behöver hjälp 
med något eller gör en felan
mälan. Akuta händelser är  
prioriterade, men i övrigt får 
ärendena vänta lite längre  
under sommaren.
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Mer lättarbetat  
i nya lokaler
Under våren har Simrishamnsbostäder flyttat in i sin nya kontors- och lagerbyggnad,  
precis vid infarten till Simrishamn. Här får alla medarbetare plats under samma tak  
i rymliga och moderna lokaler.

Ekonomiassistenten Helén Persson  
uppskattar tystnaden och lugnet i de  
nya lokalerna. Nu blir hon inte lika  
störd när hon arbetar.



F Ö N S T R E T  |  N R  1 / 2 0 2 2  5

SIMRISHAMNSBOSTÄDERS  nya 
lager och kontor kom på plats 
på rekordtid. Ett år tog det från 
vision till inflyttning, dessutom 
utan att överskrida budgeten.
En bonus är att den västra in
farten till Simrishamn inte längre 
välkomnar alla som anländer till 
staden med en mörk och skräpig 
ödetomt, utan med en vacker  
och upplyst byggnad.

När Fönstret hälsar på i 
lokalerna håller förmiddagsfikat 
precis på att avslutas. Utan att 
trängas ryms alla medarbetare 
i den stora, ljusa personalmat
salen, som kan beskrivas som 
hjärtat i byggnaden.

Ingvar Nygren, som delar sin 
tid mellan att vara bovärd och 
inköps och lageransvarig, visar 
vägen ut till sina domäner. Här 
har han betydligt mer plats än i 
den förra lagerbyggnaden. 

Vitvarorna står för sig i en 
rymlig lokal och vägg i vägg 
finns det gott om plats för övriga 
föremål. Tidigare trängdes allt i 
samma rum.

– Jag har kunnat sortera upp 
allting på ett bättre och mer lätt
hanterligt sätt, både för mig själv 
och för alla som ska plocka ut 
produkter på lagret, säger Ingvar 
Nygren.

Han har varit delaktig i utform

Vacker träfasad i stället för en skräpig ödetomt – det nya kontoret har blivit ett lyft för den västra infarten till Simrishamn. 

ningen av lokalerna och kom 
själv på idén att köpa in lättöver
skådliga butikshyllor, där alla 
produkter är prydligt upphängda 
på krokar. När man kliver in på 
lagret känns det nästan som att 
komma in i en byggbutik.

– Allt låg i lådor förut. Man 
fick lyfta och leta, när man skulle 
ha något. Nu får man en mycket 
bättre överblick. Golvytan är 
också stor, så vi har bra med  
plats när vi får leveranser. Allt  
är mycket mer lättarbetat. Det 
har blivit ett stort lyft, säger  
Ingvar Nygren och tillägger:

– Vi har fått fler toaletter 
också, bara en sådan sak! Vi har 
också fått ett omklädningsrum 
för herrar och ett för damer.  

Så hade vi det inte tidigare, säger 
han.

Lagerdelen av byggnaden 
rymmer även maskinhall, 
verkstad, snickeri och tvätthall, 
medan det i kontorsdelen finns 
dels ett öppet kontorslandskap, 
dels ett antal enskilda rum.  
Det finns också plats att utöka  
personalstyrkan vid behov.

Entrén ligger i bottenplan  
och vetter ut mot Ehrnbergs
vägen. Här finns ett luftig vänt
rum och en liten utställning över 
Simrishamnsbostäders historia.

Snett ovanför på andra  
våningen finns ett rymligt kon
ferensrum, som vida överglänser 
det gamla. Det är ljusare och 
fräschare med avsevärt bättre 

ventilation, framhåller Simris
hamnsbostäders vd Charlotte 
Wadström.

Ett par dörrar bort från  
konferensrummet har ekonomi
assistenten Helén Persson sitt 
krypin. Hon har bara gott att säga 
om sin nya arbetsplats.

– Här är så lugnt och tyst. Det 
är en så behaglig arbetsmiljö. 
Innan var det så mycket ljud och 
man hörde när folk gick omkring. 
Nu kan man gå in i sitt eget på ett 
annat vis.

Eftersom i princip alla med
arbetare numera utgår från 
samma plats är det också lättare 
att få tag i kollegorna, framhåller 
Helén Persson. Det är ofta bara 
att hugga tag i dem när man ser 
dem i stället för att leta runt.

I de gamla lokalerna satt 
Helén Persson precis innanför 
entrén och är fortfarande en av 
de tre personer som turas om att 
bemanna receptionen. Det var 
möjligen enklare förut, då hon 
bara kunde sticka ut huvudet  
ur rummet när en besökare  
dök upp. Nu får hon ta med sig  
en del arbete ner till receptionen  
på bottenplan. Men det är ett  
kärt besvär, när allt annat är så 
bra.

– Jag tycker att det har blivit 
perfekt!  ●

Det är ordning och reda på hyllorna på lagret, där Ingvar Nygren är inköpsansvarig. Det 
var hans idé att köpa in butikshyllorna för att få en bättre överblick.  
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UNDER DE närmaste åren  
kommer ett efter ett av de upp
märk sammade projekten på 
Skansen området att förverkligas. 
Padelhallen invigs inom kort  
och därefter dröjer det inte länge 
förrän nya huskroppar börjar 
synas i området.

Så nu är det inte lång tid kvar 
innan stadsdelen förvandlas till 
den gröna och myllrande plats 
som den är tänkt att vara.

Det blir också stor variation  
på det som byggs, från Brf 
Svävarens eftertraktade town
houses med privata trädgårdar 
och takterras ser till det korridor

Utbyggnaden av Skansenom-
rådet är på god väg att gå från 
vision till verklighet. Gemen-
samhetsytor är ett inslag som 
hittas i flera av de planerade 
bostadshusen. På så sätt ska 
det bli lättare för de boende  
att umgås med varandra.

Skansen byggs för gemenskap
boende, lämpligt för studenter, 
som Simrishamnsbostäder  
planerar att bygga i egen regi.

Det sistnämnda är det senaste 
tillskottet i planen för området 
och är tänkt att uppföras där 
Simrishamnsbostäder fram tills 
nyligen hade sitt stora förråd. 
Tanken är ett 30tal mindre  
lägenheter, som kompletteras 
med större gemensamma ytor 
både inom och utomhus.

– Många unga i dag har inte 
råd att flytta hemifrån. Därför vill 
vi göra detta till ett möjligt första
gångsboende med rimlig hyra, där 
de dessutom inte behöver känna 
sig ensamma, säger Charlotte 
Wadström, vd på Simrishamns
bostäder.

Idén om lokaler och terras
ser som alla boende har tillträde 
till, som ett komplement till de 
egna lägenheterna, återkommer 
i flera av projekten på Skansen. 
Fiskmagasinet, som Sundprojekt 

ligger bakom, får till exempel 
en gemensam takterrass på 40 
kvadratmeter.

– Vi försöker verkligen ta 
vara på utsikten och ge den till 
alla boende, oavsett om de har 
en lägenhet högt upp eller långt 
ner i huset. Vi har också ett stort 
gemensamt orangeri, säger David 
Hogell Sallhag, försäljnings och 
marknadsansvarig på Sundprojekt.

Sundprojekt har redan upp  
fört ett annat populärt boende  
på Skansen: Stora Magasinet.  
Att fortsätta med ytterligare ett 
projekt var ett lätt beslut att ta.

– Stora Magasinet blev  
väldigt lyckat med mycket  
nöjda kunder och vi märkte att 
intresset fortsatte att vara stort 
även efter att huset var färdig
ställt. Många undrade om vi 
skulle bygga mer i området,  
säger David Hogell Sallhag och 
tillägger:

– När vi började bygga på 

Skansen var vi och Simrishamns
bostäder de enda aktörerna, men 
nu har fler fått upp ögonen för 
platsen. Att vi är många som är 
aktiva i området är en stor styrka. 
Det skapar större trovärdighet 
och driver på utvecklingen.

Bostadsrätterna i Fiskmaga
sinet ligger sedan en tid tillbaka 
ute till försäljning och enligt  
David Hogell Sallhag har det hit
tills varit en strykande åtgång.

Många av köparna är lokala, i 
huvudsak personer som vill flytta 
från sina stora villor till ett lite 
bekvämare boende, men en del 
kommer också från västra Skåne.

– Vi har tillåtit att de här 
bostäderna också kan användas 
som fritidsboenden. Man behöver 
inte bo i dem permanent. Det 
ger en potentiellt bred målgrupp 
även bland personer som bor 
längre upp i landet, säger David 
Hogell Sallhag.

Residens Simrishamn, som 

Residens Simrishamn består av två byggnader och lika många boendeformer, ett trygghetsboende och ett livsstilsboende, som knyts samman av stora gemensamhetslokaler som 
alla boende har tillträde till. Pressbild
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Fiskmagasinet är Sundprojekts andra bostadshus på Skansen. Stora Magasinet är redan 
på plats och har blivit en stor succé. Därför var det självklart att fortsätta med ytterligare 
ett hus. Pressbild

Skansen byggs för gemenskap
utvecklas av Conara Fastighets
utveckling i samverkan med  
Bolivo Bostad, är nog det projekt 
på Skansen som tar vara på  
gemensamhetstanken allra mest. 

Projektet består av två hus 
med vardera 30 lägenheter. Det 
ena huset är ett livsstilsboende 
med bostadsrätter, medan det  
andra är ett trygghetsboende 
med kooperativa hyresrätter.

Byggnaderna binds samman 
av gemensamhetsytor på cirka 
250 kvadratmeter, i två plan, som 
samtliga boende har tillträde till. 
Där kommer att finnas allt från 
ett större gemensamt kök och 
aktivitetsrum till takterrass och 
gästlägenhet.

– Trygghetsboendet riktar  
sig till den lite äldre delen av  
den seniora gruppen, 65+, medan 
livsstilsboendet har en lite yngre 
målgrupp, omkring 55+, men  
det finns inga skarpa gränser  
på det viset, säger Eric Swahn,  

ansvarig för förvärv och ut
hyrning på Bolivo Bostad.

Gemensamhetslokalerna ger 
förutsättningarna för en god 
samvaro, men Residens Simris
hamn har också en bovärd som 
ska vara behjälplig med att dra i 
gång meningsfulla aktiviteter  
utifrån de intressen och önske
mål som finns i huset.

– Tanken är att vi ska under
lätta att möten mellan människor 
kommer till stånd och att man 
kan umgås på olika sätt. Vi tror 
att man kan få ett fantastiskt fint 
liv i en sådan här anläggning. 
Allt är väldigt genomtänkt för att 
vi ska få interaktionen mellan 
människor att ske på ett naturligt 
sätt, säger Sören Runsteen, vd för 
Conara Fastighetsutveckling.

Residens Simrishamn beräk
nas vara inflyttningsklart första 
kvartalet 2024 och 300 personer 
har anmält intresse för att flytta in.

Många av dem har fått komma 

med synpunkter på hur  
projektet ska utformas. Även 
lokala pensionärsföreningar har 
rådfrågats. Dessutom har enkäter 
skickats ut och ett antal djup
intervjuer genomförts för att få 
veta hur Simrishamnsborna ser 
på sitt boende och hur de vill leva 
sina seniora liv.

Vid ett informationsmöte i 
våras dök det upp nästan hundra 
personer, trots att de behövde ta 
sig dit i full storm. Nu påbörjas 
processen att omvandla intresse
anmälningarna till hyres och 
köpekontrakt, berättar Sören 
Runsteen.

– Medskapandeprocessen har 
gett oss ett väldigt fint underlag 
till vad det är vi ska bygga och 
hur de boende vill organisera 
livet. Om man är intresserad av 
att flytta in bör man nog vara på 
hugget och inte tänka för länge, 
för det är ett väldigt högt tryck 
just nu. ●

Samvaro mellan grannar är en bärande idé bakom flera av de bostadsprojekt som 
utvecklas på Skansenområdet. Här är en visionsbild över hur det är tänkt att se ut på 
Residens Simrishamn, som Conara Fastighetsutveckling och Bolivo Bostad står bakom.

En bild av hur det kan komma att se ut inne i Fiskmagasinets lägenheter med vacker 
utsikt över havet.

” Tanken är att vi ska 
underlätta att möten 
mellan människor  
kommer till stånd och 
att man kan umgås  
på olika sätt. Vi tror  
att man kan få ett  
fantastiskt fint liv i en 
sådan här anläggning.” 
SÖREN RUNSTEE,  
VD, CONARA FASTIGHETSUTVECKLING
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VISSTE DU ATT...

19,4%
av Simrishamn kommuns 
9700 hushåll bodde i en 
hyresrätt (fler familjshus) 
år 2021, enligt statistik-
myndigheten SCB.

SOM PRAKTIKANT på Simris
hamns bostäder har den unge 
Simrishamnsbon och den bliv
ande fastighetsförvaltaren Viktor 
Persson fått pröva på lite av varje 
och fått en spännande inblick i 
bostadsbolagets verksamhet.

Han märker att kollegorna 
verkligen vill att han ska lära sig 
så mycket som möjligt och vara 
en del av gruppen. Han värdesät
ter också att han får bidra så pass 
mycket som han gör. Det får  
honom att känna sig som en till
gång snarare än en börda.

– Jag har fått vara med på 
många möten, bland annat om 

Din lokala El och VVS installatör 
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”Här inser man vad som verkligen  
är viktigt att kunna”

laddstolpar till elbilar, och i en 
del projektutveckling. Sedan har 
jag varit ute och städbesiktigat 
lägenheter och deltagit i lägen
hetsvisningar. Den senaste tiden 
har jag hjälpt till mycket med en 
presentation som vi ska ha vid 
ett studiebesök, säger han och 
betonar att han uppskattar de 
blandade uppdragen.

När Fönstret träffar Viktor 
Persson har han precis påbörjat 
sin femte praktikvecka av tio och 
har således nästan nått halvvägs. 
Han har kommit väl tillrätta 
på kontoret och visar hemtamt 
vägen till kaffemaskinen.

Senare samma dag ska han 
medverka vid Simrishamnsbostä
ders styrelsemöte för att även få 
en inblick i den sidan av verk
samheten.

– Jag är ovan vid hela den här 
världen och har aldrig jobbat 
administrativt tidigare. Mina 

andra jobb har varit praktiska, 
säger han.

Hans första jobb var på Circle 
K, bara ett stenkast från Simris
hamnsbostäders kontor, och 
därefter följde en tid i den lokala 
Byggmaxbutiken. Senaste jobbet 
var på glassgrossisten Varsego 
i Simrishamn och dit ska han 
återvända i sommar.

Men sedan i höstas ägnar han 
större delen av året till heltids
studier.

– Jag har alltid haft en tanke 
om att plugga vidare. Jag har 
bara inte vetat till vad. Min 
mammas sambo jobbar inom 
fastighetsbranschen och fick 
en dag en lapp till jobbet om att 
det fanns planer på att starta en 
fastighetsförvaltar utbildning i 
Simrishamn. Då läste jag lite om 
vad rollen innebar och tyckte att 
det lät intressant.

Det blev visserligen aldrig 

några studier i Simrishamn för 
Viktor Persson, men fastighets
förvaltarspåret höll han fast vid 
och kom in på en yrkesutbildning 
på John Ericsson Institutet  
i Malmö i stället.

När han påbörjade sina studier 
hade han en ganska vag bild av  
vad en fastighetsförvaltare  
egentligen gör, medger han,  
och fortfarande upptäcker han 
nya möjligheter med yrket.

Rollen är väldigt bred och kan 
omfatta allt från projektledning, 
ekonomi och juridik till ledar
skap och personalfrågor. Just nu 
känner sig Viktor Persson fram 
inom alla dessa områden, men är 
medveten om att han i slutändan 
nog måste rikta in sig mot det ena 
eller det andra. 

Under praktiktiden har han 
börjat luta mot projektutveckling. 
Ett möte med arkitekter om en 
eventuell satsning på Skansen

Under sin praktiktid på Sim-
rishamnsbostäder har Viktor 
Persson, som studerar till fastig-
hetsförvaltare, lärt sig mycket 
om sin framtida yrkesroll. Nu är 
han ännu mer övertygad om att 
han har valt rätt.
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området gav mersmak. Samtidigt 
uppskattar han att få vara med 
lite överallt och inte enbart syssla 
med en sak.

– Det kan också hända mycket 
längs vägen. Jag har inte fått 
prova på allt som ingår i rollen 
än. Jag kanske ändrar mig och 
börja tycka att det är roligare att 
sitta med siffror.

Under studiernas gång har 
Viktor Perssons intresse för sin 
kommande yrkesroll vuxit sig 
allt större och under veckorna på 
Simrishamnsbostäder har över
tygelsen om att han har valt rätt 
blivit ännu starkare.

– Det är en helt annan sak att 
lära sig på plats än att lära sig i 
skolan. Här inser man vad som 
verkligen är viktigt att kunna.

I sin roll som säljare har Viktor 
Persson alltid tyckt om relationen 
med kunderna. Han beskriver sig 
som ytterst social och för honom 
är det viktigt att bygga en god 
relation med alla som han möter. 
Alla som har haft med honom 
att göra ska känna sig nöjda och 
glada.

Det är bland annat därför som 
rollen som fastighetsförvaltare 
känns lockande.

– I fastighetsbranschen tror 
jag att det är mycket så, att alla 
parter måste bli nöjda. Det går 
inte att köra enbart på egen  
vinning, för då slår det i slutän
dan tillbaka mot dig själv. Dess
utom tycker jag att utvecklingen 
på fastighetsmarknaden är  
spännande just nu.

Viktor Perssons utbildning är 
två och ett halvt år lång och om 
allt går som planerat tar han sin 
examen i november 2023. Dess

förinnan har han ytterligare två 
praktikperioder.

Den främsta anledningen 
till att han sökte praktik just på 
Simrishamnsbostäder var att 
bolaget ligger på hemorten, men 
han drog också slutsatsen att 
om han skulle göra sin praktik 
någonstans i Simrishamn var det 
kommunala bostadsbolaget de
finitivt den mest lärorika platsen 
att vara på.

Efter att ha fått en inblick i 

verksamheten har han så smått 
börjat överge sin ursprungliga 
tanke att dela sina tre praktik
perioder mellan ett kommunalt 
och privat bolag samt slutligen en 
större kedja.

– Nu vill jag gärna vara här igen. 
Dels med tanke på personalen och  
hur bra mottagen jag har blivit. 
Dels för att jag tror att om jag trivs  
här och fördjupar mig i verksam
heten ger det mig en större chans 
att få ett jobb här i framtiden. ●

Viktor Persson har snabbt gjort sig hemmastadd på Simrishamns-
bostäder, där han praktiserar under tio veckor som en del i sin 
utbildning till fastighetsförvaltare. 

Byggföretaget på Österlen 
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DET ÄR TIDIG MORGON  och solen 
som flödar över de vidsträckta 
fälten nedanför bostadsområdet 
Brevduvan får stundtals sällskap 
av små regndroppar, som aldrig 
hinner bryta ut i någon rejäl skur.

Tur är väl det, för Fredrik 
Ahlert från Måleritjänst i Syd AB 
är i full färd med att måla träde
taljer på den ena huslängan.

Det är ett led i den uppfräsch
ning som just nu sker i området, 
som omfattar allt från ommål
ning av plåtar, staket och vind
skivor till tvätt av tak och nya 
planteringar.

Kronan på verket är de nya 
uteplatser som samtliga 44  
lägenheter i området har fått.

Förut gav området ett mer 
splittrat intryck. Vissa uteplat
ser var stensatta, andra såg mer 
ut som trädgårdar, en del hade 

De nya uteplatserna i bostadsområdet Brevduvan ger ett enhetligt och elegant 
intryck.  

Nya uteplatser  
ett lyft för  
Brevduvan
Nya uteplatser har inneburit ett stort lyft för bostadsområdet  
Brevduvan i Simrishamn, som fräschas upp på även på andra vis.

staket framför, andra inte. Det 
var ömsom vildvuxet, ömsom 
välskött.

– Tidigare var här lika många 
plank som det fanns uteplatser. 
Det såg olika ut överallt. Det var 
dags att göra något, säger Magnus 
Norrman, grönyteansvarig på 
Simrishamnsbostäder.

Nu är alla uteplatser enhetliga 
med likadana plattlagda ytor och 
stilfulla trästaket. Den som vill 
ha något grönt utanför huset får 
plantera det i krukor. Tanken är 
att det ska bli lättare för hyres
gästerna att sköta.

När dessa planer först kom på 
 tal var många hyresgäster skep
tiska. Alla var ju vana vid hur det 
hittills hade varit. Men nu när 
uteplatserna är vidgjorda kan de 
flesta uppskatta det lyft som det 
har inneburit för området.
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”Tidigare var här lika 
många plank som det 
fanns uteplatser. Det såg 
olika ut överallt. Det var 
dags att göra något.”  

MAGNUS NORRMAN,  
GRÖNYTEANSVARIG. 

Målning ingår i uppfräschningen av Brevduvan. Fredrik Ahlert från Måleritjänst i Syd AB 
är i full gång.

– Det har blivit en stor skillnad, 
konstaterar Linda Björk,  
an läggare på Simrishamns
bostäder.

Hon, Magnus Norrman och 
deras kollegor i grönytegruppen 
har varit högst delaktiga i för
sköningen av området, som  
påbörjades i slutet av förra året. 
De ansvarar för alla nya plan
teringar och har satt upp över 
hälften av de staketen.

Men Simrishamnsbostäder 
har också tagit hjälp av utom
stående entreprenadfirmor, 
berättar Magnus Norrman, dels 
redan nämnda Måleritjänst i Syd, 
dels Ocab och Bergs.

– Alla mindre projekt gör vi på 
egen hand, men här hade det inte 
gått. Vi hade inte varit halvvägs 
i dag om vi skulle gjort allt detta 
själva. ●
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FÖRSTA STEGET  Bengt och Inger 
Sildén lärde känna varandra under 
tonåren, då de ingick i samma 
kompisgäng, och i 20årsåldern 
blev de även ett par. I år har de levt 
ihop i 48 år och har hela tiden haft 
samma hyresvärd: Simrishamns
bostäder.
De första sex åren bodde de på 
Bruket, först i en tvåa och efter 
en tid i en lite större lägenhet. De 
trivdes bra men stod till slut vid 
ett vägskäl. De behövde något 
större för den växande familjen 
och hade tröttnat på att kånka 
barnvagnen uppför trapphuset.
Men skulle de satsa på att köpa en 
villa eller hitta en ny hyreslägen
het? Beslutet var inte helt givet 
och krävde lite betänketid.

Flytten till bostadsområdet Stadsgäre i Simrishamn var tänkt som en övergångslösning medan familjen funderade på var de skulle slå sig ner härnäst.  
Nu har Bengt och Inger Sildén bott i sitt radhus i över 40 år och har ännu inga planer på att flytta.

En lagom stor uteplats passar makarna Sildén bra. De vill inte ha någon stor tomt att sköta om. 

42 trogna år i lägenhet 3C
Medan de funderade på saken  
hittade de ett passande radhus i 
bostadsområdet Stadsgäre i ut
kanten av Simrishamn: fyra rum 
och kök fördelade på två våningar 
på totalt 99 kvadratmeter. De  
hörde av sig till Simrishamns bo
städer och anmälde sitt intresse.
– Det var inga problem att få en  
lägenhet på den tiden. Det var 
bara att ringa och fråga. Man 
kunde till och med välja bland 
flera stycken. Så vi tog det här ”så 
länge”. Nu har vi bott här i 42 år, 
säger Inger och skrattar.
Längan som hon och Bengt bor i 
var en av de sista att byggas i bo
stadsområdet och huset var helt 
nytt när de flyttade in. Baldrings
kroken, som ligger intill, fanns 

ännu inte. Utanför makarnas hus 
låg bara en vidsträckt äng ända 
ner till Annelundsstugan.
För de två småbarnsföräldrarna 
var det utmärkt med en entré i 
markplan, dessutom med lagom 
stora uteplatser på både fram och 
baksidan. Makarna Sildén upp
skattade möjligheten att kunna 
sitta ute när vädret tillät men var 
inte ute efter någon stor tomt.
– Jag har aldrig gillat det här med 
att hålla på i trädgården, säger 
Bengt.
Familjen kände sig snabbt hemma 
i området, där det fanns gott om 
andra barnfamiljer och många 
lekkamrater till sönerna Daniel 
och Richard. Det var lugnt i om
givningen och barnen hade nära 

” Det var inga problem 
att få en lägenhet  
på den tiden. Det var 
bara att ringa och fråga. 
Man kunde till och med 
välja bland flera stycken. 
Så vi tog det här ”så 
länge”. Nu har vi bott 
här i 42 år.”  

INGER SILDÉN, HYRESGÄST
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Flytten till bostadsområdet Stadsgäre i Simrishamn var tänkt som en övergångslösning medan familjen funderade på var de skulle slå sig ner härnäst.  
Nu har Bengt och Inger Sildén bott i sitt radhus i över 40 år och har ännu inga planer på att flytta.

En lagom stor uteplats passar makarna Sildén bra. De vill inte ha någon stor tomt att sköta om. Längan som Bengt och Inger Sildén bor i var en av de sista som kom på plats i bostadsområdet Stadsgäre. 

1980 hittade Bengt och Inger Sildén ett hem 
som de trivdes i och där har de stannat. 
Området var nytt när de flyttade in.

42 trogna år i lägenhet 3C

TROGNA HYRESGÄSTER

• Namn: Bengt och Inger Sildén

• Ålder: Båda blir 68 år i år

• Bor: Bostadsområdet  
 Stadsgäre i Simrishamn  
 sedan 1980

• Familj: Två söner, fyra barn- 
 barn och två bonusbarnbarn

• Totalt antal år hos Simris- 
 hamnsbostäder: 48 år  
 (Bruket och Stadsgäre)

till skolan. På den tiden fanns det 
dessutom en livsmedelsaffär runt 
knuten, där Jysk ligger i dag, så 
allt fanns inom räckhåll.
Mitt i livet började Bengt dess
utom studera. Han gick från att  
jobba inom industrin till att bli 
socialsekreterare och under 
studietiden var det inte läge att 
flytta. De visste det inte då, men 
några år senare skulle Inger göra 
en liknande resa och byta sitt jobb 
som karttekniker på Lantmäteriet 
mot en yrkesbana som under
sköterska.
Åren gick och familjen rotade sig 
i radhuset på Ekegatan 3C. När 
barnen väl flyttat ut fanns det inte 
längre någon anledning att leta 
efter något större och det skulle 

heller inte bli mycket billigare att 
flytta till något mindre.
Äldste sonen, som bor i Texas i 
USA, har dessutom fyra barn plus 
två bonusbarn, så det har varit 
bra med extrarum när gänget har 
kommit på besök genom åren.
Bengt är särskilt nöjd med att ha 
hittat en fast punkt i livet. Under 
barndomen flyttade han runt 
väldigt mycket, då hans pappa 
jobbade inom försäljning.
– Jag föddes i Trelleborg. Därifrån 
flyttade vi till Karlskoga i Värm
land, sedan tillbaka till Trelleborg 
och därefter till Genevad utanför 
Halmstad och vidare in i Halm
stad. Sedan blev det Augusten
borg i Malmö och även Limhamn 
innan vi flyttade till Simrishamn. 
Så såg mina första 15 år i livet ut. 
Därför har jag en aversion mot att 
flytta, säger han.
Inger har bott på Österlen i hela 
sitt liv, först utanför Vallby och 
från tioårsåldern i Simrishamn, 
men inte heller hon vill lämna 
radhuset förrän det blir alldeles 

nödvändigt, exempelvis om nå
gon av dem skulle gå bort eller om 
de skulle få svårt att gå i trappan. 
De har en fin kontakt med de 
närmaste grannarna, en av dem 
kom nyligen in med ett knippe 
rabarber, fast riktigt som förr är 
det inte. Då hade de fler jämnåriga 
runt sig och alla var i ungefär 
samma fas i livet.
I dag är många i radhuslängan 
i generationen under makarna 
Sildén, men det tycker Bengt och 
Inger bara är trevligt. Det är ju en 
naturlig utveckling.
Själva trivs de med att leva sitt 
pensionärsliv i lugn och ro, att ta 
dagen som den kommer och ägna 
sig åt sina intressen. Han lyssnar 
gärna på musik, hon älskar att 
läsa böcker.
Tillvaron kretsar också en hel del 
kring barnbarnen och Ingers för
äldrar, som fortfarande är i livet. 
Det blir även många promenader 
längs kusten, tillägger Bengt:
– Österlen är ju tveklöst en av 
Skånes vackraste platser. ●
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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

Simrishamn 
från ovan



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!
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Tre dagar i veckan kontrollerar bovärden 
Rickard Andersson samtliga återvinnings-

rum i de områden som han ansvarar för, för 
att ganska snabbt hinna åtgärda eventuella 

brister  källsorteringen. Hans arbete skulle 
underlättas mycket om alla gjorde rätt.



F Ö N S T R E T  |  N R  1 / 2 0 2 2  17

FÖRR KALLADES  de soprum. I dag  
talar man hellre om återvinnings
rum, för det handlar inte längre 
om att kasta bort sopor för för
bränning, utan om att ta vara på  
så mycket man kan av avfallet  
och använda det till nya produkter.  
Det är bra för vår miljö och där med 
också för oss själva.

Därför har Simrishamnsbo
städer återvinningsrum i mer
parten av sina bostadsområden. 
Här kan plast, matavfall, tid
ningar, papp, glas, metall och 
restavfall sorteras var för sig.  
Det hämtas och tas om hand av 
Österlens Kommunala Renhåll
nings AB (ÖKRAB).

– Från Simrishamnsbostäders 
sida har vi även lagt till lite extra 
möjligheter, som att du även kan 
lämna dina batterier och lite 
enklare elavfall, säger bovärden 
Rickard Andersson.

När han gläntar på dörren till 
återvinningsrummet på området 
Brevduvan i Simrishamn ser det 
städat och prydligt ut. På golvet 
ligger bara en liten papperslapp, 
som han böjer sig ner och plockar 
upp.

Tre dagar i veckan inspekterar 
han samtliga återvinningsrum i 
de nio bostadsområden som han 
ansvarar för. I den bästa av värl
dar hade det inte varit nödvän
digt, men trots många åtgärder 
finns det fortfarande personer 
som inte sköter källsorteringen 
på rätt sätt.

Om en person struntar i  
att lägga sakerna i rätt tunna  
eller lämnar kvar tappat skräp  
på golvet är det lätt hänt att de  
som kommer efteråt gör likadant. 
En sådan snöbollseffekt vill  
Rickard Andersson motverka.

För att återvinningen ska fylla 

Tydliga skyltar upplyser om vad som får ligga i de olika tunnorna. Det finns också 
instruktioner om hur man viker ihop en kartong på bästa sätt.

Batteriåtervinningen är en extratjänst 
som Simrishamnsbostäder erbjuder 
sina hyresgäster. Här tömmer Rickard 
Andersson boxen. 

Så här ska det se ut i matavfallstunnan: 
välförpackat i de bruna papperspåsar 
som är avsedda för ändamålet. 
 

Rätt källsortering sparar 
både dina och naturens 
resurser

SMARTA TIPS FÖR  
KÄLLSORTERING HEMMA

• Skär av lock och botten på 
 konservburkar. Då kan de  
 plattas till och tar därmed  
 mindre plats.

• Mindre pappersförpackningar  
 kan packas i större. Enligt  
 sopor.nu rymmer en tom  
 mjölkförpackning minst fem  
 hopvikta.

• Köp särskilda behållare som  
 du kan samla ditt avfall i: en  
 för plast, en för metall och  
 så vidare. Det finns många  
 praktiska och snygga lösningar  
 på marknaden, varav en del är  
 stapelbara.

• Ta alltid en runda till åter- 
 vinningsrummet när du går ut,  
 så hinner det aldrig bli så  
 mycket där hemma.

sitt syfte är det viktigt att den 
sker på rätt sätt. Det händer titt 
som tätt att bovärdarna måste 
sortera om eller ta bort avfall  
som hamnat fel eller inte ens  
får lov att slängas i återvinnings
rummen. Nyligen hittade Rickard 
Anderssons kollegor exempelvis 
en stor matta.

Själv får han lägga rätt  
mycket tid på att trycka till kar
tonger som inte har vikts ihop 
ordentligt och just denna dag 
upptäcker han att någon har lagt 
sina metall  burkar i en plastpåse   
i metallåtervinningen. Han  
tömmer ut burkarna och lägger 
påsen i plaståtervinningen.

Alla dessa små insatser, som 
kan bli ganska många under ett 
år, kostar både tid och pengar. 
ÖKRAB tar också extra betalt för 
felsorterat avfall. Kostnaderna 
hamnar i slutändan hos hyres
gästerna, exempelvis i form av 
högre hyror.

– Det har blivit mycket  
bättre sedan vi införde kamera
över vakning i de lite större om
rådena, där vi också har de största 
problemen. På vissa platser har 
vi även utökat med taggar för att 
man över huvud taget komma 
in. Det är ju inte alla som visar 
sina ansikten, eftersom de vet 
att de blir filmade, säger Rickard 
Andersson.

Han betonar att merparten 
faktiskt sköter sopsorteringen på 
ett alldeles utmärkt sätt. Den som 
missköter sig och blir påkommen 
riskerar en debiteringsavgift på 
500 kronor, vilket är ganska lågt 
jämfört med vad hanteringen 
egentligen kostar.
Men straff är den yttersta  
konse kvensen för någon som  
vid upprepade tillfällen struntar 

i reglerna. I första hand vill  
Simrishamnsbostäder hjälpa  
sina hyresgäster att göra rätt.

Tydliga skyltar upplyser om 
vad som kan slängas i de olika 
tunnorna och det finns även 
instruktioner om hur man viker 
ihop pappkartonger på bästa 
sätt. Samtidigt går det inte att 
ha för många skyltar, framhåller 
Rickard Andersson, för då blir de 
inte lästa.

– Vi litar på våra hyresgäster, 
men ibland blir det ändå fel. Om 
vi upptäcker ett enskilt misstag 
brukar vi bara säga till att vi har 
sett det och ber sedan personen 
att göra rätt nästa gång. ●

Källsortering och återvinning är avgörande för vår framtid och merparten av Simrishamnsbostäders 
hyresgäster har denna möjlighet i anslutning till bostaden. Men det måste skötas på rätt sätt. Fortfarande 
läggs stora resurser på att åtgärda felsortering och dessa kostnader hamnar i slutändan på hyresgästerna.
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REDAN FÖR  ett par år sedan hade 
Simrishamnsbostäder planer på 
att starta boendeträffar i sam
verkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Dels för att ge goda 
råd om hur man tar hand om sin 
bostad på bästa sätt, dels för att 
ge information om rättigheter 
och skyldigheter, men kanske 
framför allt för att stärka grann
sämjan.

Pandemin satte abrupt stopp 
för träffarna innan de ens hade 
hunnit börja, men nu är de änt
ligen i gång. Först ut var bostads
området Snäppan i Simrishamn, 

Hyresgästerna Grazyna Svensson och Yngve Ersson är redan bekanta med varandra, 
men båda hoppas lära känna ännu fler av sina grannar genom boendeträffarna.

Boendeträffar stärker granngemenskapen

där hyresgästerna strålade  
samman vid tre tillfällen i maj.

Boendeträffarna är upplagda 
som en tredelad studiecirkel med 

 olika huvudteman: Att bo hos 
Simrishamnbostäder, Din lägen
het samt Miljö och sortering. 
Träffarna ska utvärderas, så 

upplägget kan komma att juste
ras efter hand beroende på vilka 
synpunkter som förs fram.

Oavsett ser Eva Lindeborg, 
bosocial utvecklare på Simris
hamnsbostäder, kursformen som 
ett spännande och intressant sätt 
att skapa starkare band både med 
och mellan hyresgästerna.

– Det är annars svårt hur man 
ska nå ut med den här informa
tionen på ett bra sätt. Det handlar 
ju om människors hem och inte
gritet, säger hon.

Fönstret tittade in på  
Snäppans första träff, där en 
stor del av tiden kretsade kring 
att deltagarna skulle lära känna 
varandra bättre.

Kursledaren KG Olsson, som 
själv är hyresgäst hos Simris
hamnsbostäder i Hammenhög, 
vände sig i tur och ordning till 
deltagarna, som utifrån fem 
givna frågor fick berätta om  

Nu har Simrishamnsbostäders 
boendeträffar äntligen rullat  
i gång. Fönstret var med vid  
den första träffen, där matnyttig  
information blandades med 
lättsamma samtal om allt från 
favoritfärger till kor.

Hyresgäster i bostadsområdet Snäppan strålade samman vid tre 
tillfällen i maj för att lära sig mer om både Simrishamnsbostäder  
och varandra. Med vid träffarna var även Simrishamnsbostäders  
bosociala utvecklare Eva Lindeborg och Studieförbundet Vuxen-
skolans lokala verksamhetsutvecklare Maria Karlsson.
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Boendeträffar stärker granngemenskapen
sig själva: Vad heter du? Hur 
många år har du bott hos Simris
hamnsbostäder? Vilken är din 
favoritfärg? Färdas du med buss, 
tåg eller bil? Om du får välja  
mellan häst, ko och lejon, vilket 
djur föredrar du?

Det var rätt häpnadsväckande 
 hur många diskussioner som 
kunde uppstå utifrån dessa 
relativt enkla och på gränsen till 
banala frågor. Det öppnade för 
andra samtalsämnen, som för
djupade deltagarnas kunskaper 
om varandra.

Ett par av deltagarna hade 
relativt nyligen kommit till  
Sverige från Syrien, medan en  
annan hade bott i samma  
lägenhet i över 50 år. Här kunde 
de hitta beröringspunkter med  
varandra och samtala om sina 
olika erfarenheter.

En del av deltagarna var 
ganska tillbakadragna, medan 

” Jag vill att alla ska må bra här. För några år  
sedan umgicks vi grannar mer med varandra.”  
 GRAZYNA SVENSSON, HYRESGÄST

BOENDETRÄFFAR

• Tanken är att anordna  
 boendeträffar i samtliga  
 bostadsområden.

• För närvarande är kursen  
 indelad i tre träffar per  
 område, men det kan justeras  
 med tiden.

• Utöver att knyta grannar  
 närmare varandra går  
 träffarna igenom allt som är  
 viktigt att veta som hyresgäst  
 hos Simrishamnsbostäder:  
 kötid, uppsägning, flytt- 
 städning, hemförsäkring  
 brandsäkerhet, tvättstuga,  
 kök, badrum, källsortering  
 med mera.

• Alla som medverkar i kursen  
 får ett engångsavdrag på hyran  
 med 250 kronor.

• Kursen genomförs i samarbete  
 med Studieförbundet Vuxen- 
 skolan.

andra var mer pratglada. Grazyna 
Svensson, som är lite av en social 
motor i bostadsområdet och 
värnar om sina grannar, tillhörde 
den senare kategorin. Hon hade 
också på eget bevåg lockat dit 
några av de andra deltagarna.

– Jag vill att alla ska må bra 
här. För några år sedan umgicks 
vi grannar mer med varandra. 
Men många som bodde här då 
och som hade bott här länge 
finns inte längre kvar. Nu är det 
ofta tyst på gården. Jag tycker att 
det skulle vara trevligt med mer 
gemenskap.

Intill henne i lokalen satt 
Yngve Ersson, som till hösten 

har bott tre år hos Simrishamns
bostäder. Han är pensionerad 
ingenjör men har på ålderns höst 
sadlat om till trädgårdsarbete, 
som han ägnar merparten av sina 
dagar åt.

Han var mycket positiv till 
boendeträffarna och deltog aktivt 
i samtalet under kvällen.

– Jag är känd för att försvinna 
på morgonen och inte komma 
hem förrän på kvällen. Därför blir 
detta ett trevligt sätt att träffa folk.

Inbjudan till boendeträffar 
kommer att skickas ut i god tid 
innan det är dags. Så håll ögonen 
öppna för när det är dags i ditt 
kvarter. ●

Kursledaren KG Olsson gick lättsamt och nyfiket 
igenom en lista med fem frågor, som alla del-
tagare fick svara på. Det ledde vidare till andra 
samtalsämnen och diskussioner.
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HÖRT & HÄNT

Håll snyggt 
runt uteplatsen
n Att ha en marklägenhet med 
uteplats kommer med ett visst 
ansvar. Inför den varmare delen 
av året, då gräset växer sig högt 
och växtligheten frodas som 
mest, gäller det att komma ihåg 
att det är du som hyresgäst som 
själv ska se till att hålla snyggt  
på och runt din uteplats. Det 
handlar exempelvis om kant
klippning och trimning runt 
staketet samt att rensa bort  
ogräs mellan plattorna.

n Kilowatt per kvadratmeter 
ligger energiförbrukningen på 
i Simrishamnsbostäders fastig
heter, men arbetet fortsätter för 
att sänka det ytterligare. 

Till exempel har ytterbe lys
ningen i samtliga fastigheter 
bytts ut mot energisnåla LED 
lampor och alla nya fastigheter 
byggs för att minimera energi  
förbrukningen.

Simrishamnsbostäder 
anlägger ängsmark
n Om du undrar varför vissa gräs 
plättar i ditt bostadsområde inte 
verkar bli klippta beror det på 
Simrishamnsbostäders nya ängs
marksprojekt.

Vissa utvalda områden ska få 
växa lite friare och även komplette
ras med ängsblommor, som grön  
ytegruppen sår in under året. 
Resultatet lär bli tydligare nästa 
år, då ängarna har fått växa till 
sig lite.

– Vi provar oss fram. Det är  
inget lätt projekt att få till, säger 

Magnus Norrman, grönyteansvarig.
Ängsmarker är bra för den 

biologiska mångfalden, då de 
hyser ett otal svampar, växter,  
insekter och andra djur.  
Sam   tidigt kan Simrishamns
bostäder spara in en del på 
gräsklipp ningen, vilket också  
är en miljövinst.

– Vi har valt ut platser där  det 
ändå är svårt att klippa och där 
folk kanske inte rör sig lika mycket. 
De ligger inte mitt inne i bostads
områdena, säger Magnus Norrman.

Ängsmark blir ett nytt inslag i bostadsområdena.

Ny verksamhet i det 
gamla kontoret
n Hyllie Park Folkhögskola och 
Talentbyrån har sedan i början  
av april tagit över Simrishamns
bostäders forna kontor på Bruks
gatan 1. Här bedrivs nu bland 
annat SFIundervisning och 
matchning av nyanlända med 

arbetsgivare i sydöstra Skåne.
Ett tillfälligt bygglov har gjort 

det möjligt med fortsatt verk sam
het i huset. På längre sikt finns det 
andra planer för fastigheten, som 
hänger samman med den fortsatta 
utvecklingen av Bruksområdet.

När Simrishamnsbostäder flyttade ut, flyttade Hyllie Park Folkhögskola och Talentbyrån in.

Häckar klipps bara en gång

n Från och med i år drar Simris
hamnsbostäder ner på häckklipp
ningen i bostadsområdena till 
endast en gång om året.

Tidigare har häckarna tuktats 
två gånger årligen och den första 

klippningen har då utförts före 
midsommar. Men det är just vid 
denna tid på året som blomningen 
pågår som mest och därför har 
man bestämt sig för att avvakta 
tills senare på året.

Beslutet är ett led i Simris
hamnsbostäders utökade miljö
arbete. Att låta häckarna blomma 
ökar pollinering och främjar 
livsbetingelserna för bland annat 
bin och humlor.

I år påbörjas klippningen först 
i vecka 34 och då kommer det att 
göras rejält. Det betyder att det 
inte behövs någon andra klippning 
senare i höst.

Häckarna ska få blomma fritt i år och 
inte klippas förrän senare.

0,65



Ny sajt  
med mer av  

Österlen!

Just nu  
extra bra 

prenumerations- 
erbjudande på  

meraosterlen.se

ÖSTERLENMAGASINET i samarbete med Ystads Allehanda lanserar 
nu meraosterlen.se – en sajt där vi presenterar alla nyheter och 
aktuella händelser från Österlen.

Utöver Österlenmagasinets nyheter och reportage får du ta del 
av Ystads Allehandas samlade material från området; sport, kultur, 
nöje och evenemang.

Just nu har vi ett extra förmånligt prenumerationserbjudande  
som du hittar på meraosterlen.se. Plåta QR-koden med din mobil så 
kommer du direkt till erbjudandet!

Välkommen till Mera Österlen!

Erbjudandet gäller endast för privatpersoner som 
inte prenumererat eller provläst meraosterlen.se 
eller Ystads Allehanda de senaste 30 dagarna.

 Plåta denna och kom  
direkt till erbjudandet!

www.meraosterlen.se
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Recept för 
sommarbjudning

Enkel och fräsch  
men lyxig förrätt 
4 portioner

Kyckling i krämig 
whikysås 
4 portioner

INGREDIENSER

Kyckling: 
4 kycklingbröstfiléer 
1 tsk salt 
1 krm svartpeppar 
2 msk smör

Whiskysås: 
3 dl vispgrädde 
½ dl whisky 
½ dl japansk soja

Garnering: 
körsbärstomater på kvist 
färska örter

GÖR SÅ HÄR

1. Putsa, krydda och bryn filéerna i 
smör. Lägg i en smord ugnsform.

2. Blanda ihop ingredienserna till 
såsen ochh häll över kycklingen.

3. Gratinera i nedre delen av ugnen  
i ca 25 min, 200°. Låt några cocktail-
tomater steka med de sista tio 
minuterna.

4. Garnera med kryddgrönt och 
servera med klyftpotatis.

4 portioner

INGREDIENSER

½ dl havregryn 
1 msk socker 
2 msk smör 
4 dl mild grekisk naturell yoghurt 
2 dl äppelmos

INGREDIENSER

2 färdiga marängbottnar 
4 ¼ dl vispgrädde 
150 g hackad mjölkchoklad 
250 g hallon (frysta eller färska)

Garnering: 
jordgubbar 
blåbär 
hackad choklad

GÖR SÅ HÄR

1. Värm upp ¼ dl grädde i en 
kastrull, blanda ner och smält den 

INGREDIENSER

1 mango 
2 avokador 
1 burk kräftstjärtar

Dressing: 
½ dl sweet chilisås 
1 citron (juice) 
1 msk mild olivolja 
2 msk hackad koriander

GÖR SÅ HÄR

1. Skala, kärna ur och skär mango 
och avokado i tunna skivor.

2. Fördela skivorna på ett stort fat 
eller på portionstallrikar. Lägg kräft-
stjärtar över.

3. Rör ihop en dressing av sweet 
chilisås, juice från citron, mild 
olivolja och hackad koriander. Skeda 
över dressingen och garnera med 
koriander.

Hotam totam med äppelmos och krisp

Somrig marängtårta med jordgubbar 
8 portioner

GÖR SÅ HÄR

1. Fräs havregryn med socker och 
smör i en stekpanna.

2. Fördela i fyra dessertglas genom 
att  varva yoghurt och äppelmos 
med havrefräset. Klart att servera!

hackade mjölkchokladen. Rör runt 
så att det inte bränns vid. Ta bort från 
värmen när chokladen är smält.

2. Bred ut chokladen över en  
marängbotten och låt svalna.

3. Vispa 4 dl grädde fluffigt och 
blanda i hallonen. 

4. Fördela  hälften av hallon grädden 
över marängbotten med choklad. 
Lägg sedan över nästa botten och 
täck med resten av hallongrädden.

5. Toppa tårtan med färska bär och 
hackad choklad.
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Lösningen skickas till Simrishamnsbostäder, Testgatan 9, 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:

Kryssetnr 1/ 2022

Krysset nr 2/2021 
Grattis till vinnarna!
1. Gert Persson, Tommarp 
2. Barbro Persson, Gärsnäs 
3. Helen Olsson, Simrishamn
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