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på baksidan!

Vacker ängsmark  
gynnar mångfalden
Genom att så in ängsmarker runt om i bostadsområdena vill Simrishamnsbostäder 
gynna den biologiska mångfalden. Samtidigt blir växtligheten vacker att titta på.  
I somras gick det att njuta av vallmo och blåklint på Skansenområdet.
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VD HAR ORDET
HÖRT & HÄNT

BÄSTA HYRESGÄSTER!  Jag är nu 
inne på mitt fjärde år som vd för 
Simrishamnsbostäder och jag 
skulle ljuga om jag sa att det inte 
varit utmanande.

Ganska snart inpå mitt 
tillträde slog covidepidemin till 
med allt vad det innebar. Distans-
arbete, ett relativt öde kontor 
stängt för besök och möten.

Avstånd, teamsmöten och 
handsprit blev dagligvara.

Till råga på allt blev epidemin 
betydligt långvarigare än för- 
väntat, så oj vad glädjande det  
var när vi äntligen kunde öppna 
upp igen!

Vi pustade ut och allt kändes 
som vanligt.

Men, det skulle inte dröja 
länge innan nästa utmaning satte 
käppar i hjulet för den ”normala” 
tillvaron. Nu i form av en energi-
kris, stigande räntor och en brant 
kostnadsökning till stora delar 
orsakad av ett invasionskrig.

Ljusglimten för oss var att vi, 
redan innan energikrisen, på- 
börjat ett omfattande arbete med 
att energieffektivisera våra fastig-
heter, då främst av miljöskäl men 
nu fick vi anledning att speeda 
upp arbetet.

Bland annat tilläggsisolerar  
vi samtliga vindar, byter 1 600 

fönster på Bruksområdet, ser 
över entré och ytterdörrar samt 
kartlägger fler möjligheter att 
installera solceller där det är 
lämpligt.

Momentant kan kanske några 
av våra åtgärder för att få ner  
energiförbrukningen upplevas 
som negativa men ska på sikt 
gynna er hyresgäster och minska 
vårt klimatavtryck.

Jag är trots allt försiktigt  
optimistisk och ser nu på alla  
sätt fram emot bättre tider. Om 
inte annat så vänder det den 
22 december och dagarna blir 
ljusare.

Och vi kan summera ett  
intensivt 2022 med många  
positiva händelser.

Bland annat flytten till nya 
kontoret på Hyveln 1 var en 
höjdpunkt, en annan höjdpunkt 
var vårt välbesökta 60-års firande 
på Ystad Djurpark och beslutet 
att Simrishamnsbostäder ska 
förvärva och påbörja en nybygg-
nation av hyresrätter på Skansen 
känns mycket inspirerande.

Även vårt pågående arbete 
med anläggande av ängsmark 
och installation av solceller på 
fler ställen ligger rätt i tiden.

I detta nummer kan du bland 
annat läsa om några av våra på- 
gående miljöprojekt och våra 
planer på nybyggnation av ett 
klimatsmart, socialt boende på 
Skansen samt ett reportage om 
vår nytillträdda receptionist 
Linda.

Med detta önskar jag er  
givande läsning och en riktigt 
mysig jul- och nyårshelg och 
såklart med en förhoppning  
om ett ljust 2023! ●

Charlotte Wadström,
vd Simrishamnsbostäder

En värld full av 
utmaningar

Nya kontoret nominerat  
till arkitekturpris
n Simrishamnsbostäders  
nya kontor vid den västra ron- 
dellen nominerades under 
hösten till årets arkitekturpris 
i Simrishamns kommun. Priset 
uppmärksammar värdefulla 
insatser inom den sydsvenska 
byggnads- och trädgårdstraditio-
nen, avseende såväl bevarande 
och förnyelse som miljöaspekter.

Nomineringar har kunnat  
göras via kommunens hemsida 
och den okända person som  
stod bakom nomineringen av  
det nya kontoret, utformat  
av Kamikaze Arkitekter, lyfte  

särskilt fram materialvalen 
och den lyckade arkitekturen: 
”Varje gång jag kör förbi blir jag 
glad över att man har lagt sådan 
omsorg i utformningen av en 
byggnad utan egentligt publikt 
värde.”

– Jag blir så glad över att  
någon har skrivit så fint, säger 
Simrishamnsbostäders vd  
Charlotte Wadström.

I slutändan gick arkitektur-
priset till restaurangen och 
hotellet Allé på Österlen, som 
omsorgsfullt har byggt om äldre 
gårdsbyggnader.

Fortsatt satsning  
på underhåll
n Efter det lyckade projektet i om-
rådet Brevduvan i Simrishamn, 
där alla uteplatser har gjorts vid 
och utemiljön överlag har fått ett 
rejält lyft, fortsätter Simrishamns-
bostäder med liknande åtgärder 
även i övriga områden.

– Även om vi nu måste göra  
en hel del energibesparande 
åtgärder rullar vår övriga under-
hållsplan på som vanligt. Det  
händer mycket just nu och vi 
satsar också mycket på ekologisk 
mångfald. Vår tanke är att vi ska 
leda den utvecklingen, säger  
underhållschef Lars Persson.

Underhållsplanen omfattar 
inte bara utemiljön, utan också 
övriga delar av fastighetsbestån-
det, och Lars Persson framhåller 
att 2024 blir året då alla satsningar 
väntas bära frukt.

– Men så mycket som vi har 
underhållit de senaste tio åren ser 
vi redan nu att det lönar sig. Vi har 
färre felanmälningar och behöver 
inte rycka ut akut lika mycket 
längre. Därför gäller det att fort-
sätta framåt och inte stanna upp.

Efter Brevduvan blir det fler satsningar 
på utemiljön i Simrishamnsbostäders 
bostadsområden.

Det nya kontoret väcker så pass mycket glädje att det nominerades till Simrishamns 
kommun arkitekturpris.
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Hyresgäster bjöds på 
härlig dag i djurparken
Tidigt i höstas bjöd Simrishamnbostäder in sina hyresgäster till en heldag på Ystad Djurpark. Tanken var att fira bostadsbolagets 
60-årsjubileum men också att knyta hyresgästerna närmare varandra genom en gemensam upplevelse.
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ATT FYLLA 60 ÅR ÄR  aktningsvärt 
och måste förstås firas. Eftersom 
hjärtat hos ett bostadsbolag är 
alla dess hyresgäster var det själv-
klart att även de skulle omfattas 
av jubileet.

Den elfte september abonne-
rades Ystad Djurpark exklusivt  
för Simrishamnsbostäders hyres-
gäster, som bland annat fick mata 
kameler, lemurer och surikater, 
träffa kräldjur i växthuset, hälsa 
på hästar och åsnor vid zoo-
scenen samt klappa smådjur i 
Sveastallet.

Totalt strövade cirka 800  
personer omkring i parken  
under dagen. Merparten hade 
tagit sig dit på egen hand, men 
Simrishamnsbostäder bistod 
med transport i de få fall någon 
behövde den hjälpen.

Sammantaget blev det en 
lyckad dag med härlig stämning, 
där nya vänskapsband knöts.

– Vi ville hitta en aktivitet  
som passar alla, oavsett vilken  
bakgrund du har eller om  
du är gammal eller ung. När  
barnen leker med varandra här 
får föräldrarna också kontakt, 
så där får vi en interaktion över 
både ålders- och nationalitets-
gränser. Det är det viktiga för oss, 
sade Charlotte Wadström, vd för 

Simrishamnsbostäder, som stod 
och delade ut paraplyer och godis 
till besökarna.

Abdulfattah Alfakeer och 
Haya Ouyoun, som var i parken 
tillsammans med barnen Rama 
och Ali, uppskattade initiativet 
och tyckte att det var trevligt  
att både träffa grannar och  
samspråka med Simrishamns-
bostäders personal.

Hyresgästerna fick även  
bjuda med sig nära vänner och 
släktingar. Det tog Ulla Stiberg, 
som bor på Bruket, fasta på.

– Det här är jätteroligt och ett 
mycket trevligt initiativ. Tänk 
att jag får lov att göra detta med 
mina barn och barnbarn, trots  
att jag är rätt nyinflyttad och  
bara har bott hos Simrishamns-
bostäder i ett halvår. Jag tycker 
om den här djurparken. Den är 
lagom stor.

En av många populära aktivi-
teter var den kluriga tipsrundan, 
där man hade möjlighet att vinna 
en hel månadshyra. För med-
bjudna besökare som inte bor hos 
Simrishamnsbostäder fanns det 
i stället chans att vinna present-
kort hos köpmannaföreningen.

Inger Andersson, som bor 
på Bruket, var en av många som 
prövade lyckan.

– Det är inga jättesvåra frågor, 
men där är en och annan som 
man måste tänka till lite på.

Egentligen skulle hon ha åkt 
dit tillsammans med en kompis 
och hennes barn, men de blev 
sjuka. I stället fick hon först sätta 
sig på tåget och därefter cykla 
hela vägen ut till djurparken.

– Cykelturen var faktiskt inte 
så dum. Nu får jag gå runt här 
själv, men här är gott om folk 
ändå, så jag känner mig inte 
ensam.

Bland djuren var nog lemurer-
na det mest uppskattade inslaget.

Familjen Aspling Bergs-
tén, som består av pappa Kim, 
mamma Simone och dottern 
Ellie, hörde till dem som tittade 
fascinerat på de lustiga djuren 
med långa randiga svansar. Och 
nog tycktes det som om lemurer-
na stundtals tittade lika nyfiket 
tillbaka?

– Det här var höjdpunkten på 
dagen. Lemurerna är sötast. Att 
vi blir inbjudna hit är ett mycket 
trevligt initiativ, sade Simone 
Aspling Bergstén, som känner väl 
till parken efter att ha utbildat sig 
till djurvårdare vid Naturbruks-
gymnasiet i Ystad, som har delar 
av utbildningen förlagd till just 
Ystad Djurpark. ●

Trängsel vid kamelmatningen, som var ett inslagen under Simrishamnsbostäders dag på 
Ystad Djurpark tidigare i höstas.

Ulla Stiberg, som står vid grinden tillsammans med Lena Stiberg, var jätteglad över 
att kunna bjuda med familjen till djurparken, där inte minst barnen Mila Stiberg, Thea 
Stiberg och Alexander Rahr trivdes bland djuren. Med på utflykten var även Daniel  
Fjällholm och Andreas Stiberg.

Elton Strömberg tyckte att det var spännande att klappa getter och pappa Sebastian 
Strömberg verkade inte heller helt oäven till äventyret. Familjen fick gästa parken denna 
dag eftersom Sebastians pappa hyr fastigheter av Simrishamnsbostäder. De var alla 
mycket glada över möjligheten.

Lemurerna fascinerar de flesta, även lilla Ellie. Pappa Kim Aspling Bergstén lyfte upp 
henne, så att hon kunde se bättre.

Abdulfattah Alfakeer och Haya Ouyoun 
med barnen Rama och Ali bor i om- 
rådet Rabban i Simrishamn, som ägs  
av Simrishamnsbostäder. De passade 
på att komma till Ystad Djurpark, när 
hyresvärden bjöd in till 60-årsjubileum. 
De trivdes utmärkt och tyckte att det  
var kul att träffa både andra hyresgäster 
och bostadsbolagets personal.
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HÅLLBARHET  är ett begrepp som 
omfattar mycket. Omsorg om  
miljön är bärande i sammanhang-
et, men det finns även sociala och 
ekonomiska dimensioner, som  
är minst lika viktiga.

Simrishamnsbostäders vd 
Charlotte Wadström hoppas att 
Simrishamns kommun ska ta  
täten i den gröna utvecklingen 
och se möjligheterna snarare  
än hindren, då frågan blir allt 
viktigare för vart år som går.

– Jag ser gärna att vi vågar vara 
lite före, säger hon.

Ett sätt att få nya idéer är att 
inspireras av vad andra har åstad-
kommit och den sjunde juni reste 
styrelseledamöterna för Simris-
hamnsbostäder och Simrishamns 
Näringslivsutveckling AB (SINAB) 
till Malmö för att titta närmare  
på två goda exempel. Även ad-

ministrativ personal följde med.
Första anhalt var Ekostaden 

i Augustenborg, som har haft en 
spännande utveckling de senaste 
åren. Förr drogs området med 
stora problem, allt från social  
oro och kriminalitet till ständiga 
översvämningar. Nu beskrivs 
stadsdelen som ekonomiskt,  
socialt och ekologiskt hållbar.

Området fungerar som en 
testbädd för gröna lösningar och 
MKB:s innovativa livsstilsboende 
Greenhouse är på många sätt en 
symbol för detta.

Här tog Frida Persson,  
strategisk projektledare håll-
barhet, emot och inledde med  
att berätta om Augustenborgs 
historia och de olika lösningar 
som har genomförts i området, 
däribland ett öppet dagvatten-
system med elva dammar.

– Det har bidragit till en fantas-
tisk vacker och grön utemiljö,  
som sätter sin prägel på hela om-
rådet, men innebar också att man 
klarade av att hantera det enorma 
skyfallet 2014, då vattnet stod 
cirka två meter högt bara på andra 
sidan gatan.

Efter denna inledning fortsatte 
Frida Persson att tala specifikt  
om Greenhouse. Byggnaden ligger 
i framkant när det kommer till  
energi, miljöteknik, odling, livs-
stilsfrågor och social gemenskap 
och har bland annat stora odlings-
balkonger, indelade i två klimat-
zoner, det vill säga en inglasad 
och en öppen del.

Simrishamnsbesökarna  
guidades runt i huset och fick 
bland annat se den övre tak- 
terrassen, med milsvid utsikt  
över staden, gården med växthus 

Inspirationsresa i hållbarhetens spår
I juni åkte representanter för Simrishamnsbostäder och Simrishamns Näringslivsutveckling AB på grön inspirationsresa till Malmö. 
Där presenterade det kommunala bostadsbolaget MKB några av sina innovativa lösningar för ett hållbart boende.

I Sege Park i Malmö kommer 1 200 nya 
bostäder att byggas under de närmaste 
åren. Här kretsar mycket kring hållbarhet 
och delningsekonomi.

Frida Persson, strategisk projektledare hållbarhet, guidar Simrishamnsbostäders och SINAB:s representanter i och utanför Greenhouse.
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Inspirationsresa i hållbarhetens spår

och planteringar samt källaren 
med gott om cykelplatser och  
en gemensam cykelverkstad ut-
rustad med alla tänkbara verktyg.

Även den smarta lösningen 
för källsortering, utvecklad i nära 
samverkan med hyresgästerna, 
väckte stort intresse.

Besöket i Augustenborg av-
rundades med ett besök i den ny-
renoverade kvartersteatern innan 
färden gick vidare till Sege Park.

Till skillnad mot Augusten-
borg, som har sina rötter i folk-
hemsbygget, är detta ett nytt 
bostadsområde, som är på väg  

att växa upp där Östra sjukhuset 
en gång låg.

I stadsdelen blandas kultur-
historiskt värdefulla byggnader 
från sjukhustiden och uppvuxna, 
snart 100-åriga parkmiljöer med 
toppmoderna bostadshus, där 
hållbarhet och delningsekonomi 
har framträdande roller.

– Det ska bland annat finnas 
ett antal poolbilar, som placeras i 
parkeringshuset och i olika delar 
av området. Här ska också finnas 
många lådcyklar vid respektive 
fastighet, så de kommer nära 
hyresgästerna. Vi kommer också 

att ha odlingsplatser, berättade 
MKB:s projektledare Hakan  
Basaran, som visade och be- 
rättade om nybyggnationen  
Daggkåpan och Sege Park i stort.

Byggnadsarbetet pågick  
fortfarande vid besöket, men  
Simrishamnsbostäders och 
SINAB:s styrelseledamöter och 
medarbetare leddes in i en färdig 
och delvis möblerad visnings- 
lägenhet. Därmed fick de en  
glimt av vad som komma ska.

Sege Park omfattar cirka 1 200 
nya bostäder med en successiv in-
flyttning de kommande åren. De 

delningstjänster som ska erbjudas 
i stadsdelen byggs ut i takt med att 
husen blir klara och folk flyttar in.

Boendeformerna består av så-
väl hyres- och bostadsrätter som 
så kallade ägarlägenheter.

– Variationen är också ganska 
stor vad gäller arkitektur och 
innovativa lösningar, sade Hakan 
Basaran.

När bussen körde hem mot 
Simrishamn igen var alla fulla av 
nya insikter och tankar. Förhopp-
ningsvis kan det på sikt leda till 
nya idéer om hållbart byggande 
även på Österlen. ●

”Det ska bland annat finnas ett antal poolbilar, som placeras i parkeringshuset och i olika delar av  
området. Här ska också finnas många lådcyklar vid respektive fastighet, så de kommer nära hyresgästerna.  
Vi kommer också att ha odlingsplatser.” HAKAN BASAREN, PROJEKTLEDARE MKB.

Hakan Basaran, projektledare på MKB, tog emot i Sege Park.

Greenhouse i Malmö är byggt för att 
främja en grön och klimatsmart livsstil. 
Det är ett boende utöver det vanliga och 
är det kommunala bostadsbolaget MKB:s 
spjutspetsprojekt inom stadsodling,  
både i de enskilda lägenheterna och på  
gemensamma ytor.

En glimt av en av lägenheterna i nybyggda Sege Park.
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DEN TOMT SOM RYMMER Simris-
hamnsbostäders före detta förråd 
har ett strategiskt läge, inte minst 
för att den ligger längs vägen mot 
stationen, och är en viktig pussel-
bit i den pågående utvecklingen av 
Skansenområdet.

Planerna på att riva förrådet 
och istället bygga bostäder har fun-
nits länge. Ett antal olika koncept 
har diskuterats och även presen-
terats här i Fönstret, men hittills 
har inget av dessa förverkligats.

Nuvarande ägare är Simris-
hamns Näringslivsutveckling AB 

(SINAB), men styrelsen har fattat 
beslut om att sälja fastigheten  
till systerbolaget Simrishamns-
bostäder, som ska äga och hyra ut 
de kommande bostäderna.

Nu börjar också visionerna  
för platsen utkristalliseras i sam-
verkan med Kamikaze Arkitekter. 
Det har landat i en trevånings-
byggnad, som på de två översta 
planen rymmer totalt 32 ettor och 
fyra så kallade duplex.

– Byggnationen måste föregås 
av ett nytt styrelsebeslut, men om 
allt faller på plats ska vi kunna ha 

ett hus där 2025, 
säger Simris-
hamnsbostäders vd 
Charlotte Wadström.

Ett duplex består 
av två sovrum i vardera 
änden av lägenheten med 
ett kök i mitten, fördelat på 
73 kvadratmeter. Grundtanken 
är att bostaden kan hyras av två 
kompisar, men det skulle också 
kunna vara en bra lösning för ett 
par eller en ensamförälder med 
barn.

Ettorna är 32 kvadratmeter 
stora och har sovalkov för att på 
ett tydligt sätt avskilja lägenhetens 
olika funktioner.

Arbetsnamnet är Simris Coli-
ving och grundidén är att skapa en 
gemenskap mellan hyresgästerna 
som går utöver artiga hälsnings-
fraser i trapphuset.

– Ettorna har ett pentry, där 
man kan laga sin egen mat, men 
det finns också ett större gemen-
samt kök och vardagsrum på varje 
våningsplan. Huset har dessutom 
två stora gemensamma terrasser, 
där det kommer att finnas  
odlingsmöjligheter, säger  
Charlotte Wadström.

Utformningen påminner om 
ett studentboende och ungdomar 
är en tilltänkt målgrupp. Men 
Charlotte Wadström vill inte 
begränsa boendet till en specifik 
åldersgrupp, utan välkomnar alla 

som tycker att  
boendeformen låter trevlig.

Ambitionen är att hålla en  
rimlig och attraktiv hyresnivå.

– Det är svårt att ange en exakt 
summa i dagsläget, men vi ska 
försöka att ligga under 5 000 
kronor i månaden, säger Charlotte 
Wadström.

Fasaden består av både trä och 
tegel, material som ingår i gestalt-
ningsplanen och som är i sam-
klang med den övriga bebyggelse 
som växer fram på Skansenom- 
rådet. I enlighet med Simris-
hamnsbostäders hållbarhetstänk 
förses byggnaden med ett klimat-
smart sedumtak.

I markplan blir det verksam-
hetslokaler, som omfattar sam-
manlagt cirka 800 kvadratmeter.

Det är inte klart vem som ska 
hyra in sig där, men Charlotte 
Wadström skulle gärna se en  
mindre konsthall, ett närlivs,  
ett gym och ett kafé.

– Vi vill skapa liv på platsen. ●

Förrådet ligger längs passagen mot stationen. Detta strategiska läge gör det ännu mer 
angeläget att byggnaden rivs och ersätts med något som smälter bättre in i omgivning-
ens moderna utformning.

Attraktiva  
bostäder ersätter  
uttjänt förråd
Att Simrishamnsbostäders forna förråd på Skansenområdet ska lämna plats för ny  
bebyggelse har varit klart sedan länge. Exakt hur de nya bostäderna ska utformas  
har inte varit lika självklart, men nu börjar planerna ta form på allvar. Tanken är  
ett attraktivt coliving.

Till vänster i bild syns en ritning på hur 
ettorna ska utformas och till höger visas 

en ritning av ett så kallat duplex.

Den nya byggnaden rymmer mindre lägenheter på de två översta 
planen och påminner i sin utformning om ett korridorboende 

med stora gemensamma ytor både ute och inne. Bottenplan  
är vigt åt verksamheter, däribland gärna ett kafé och  

en mindre livsmedelsbutik. Denna ritning  
visar byggnaden från nordost.
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I SIMRISHAMNSBOSTÄDERS forna 
lokaler på Bruket fanns det bara 
en liten reception, som bemanna-
des av de medarbetare som hade 
sina arbetsrum intill entrén. Den 
som för tillfället hade tid, eller 
snarare kunde ta sig tid, tog emot 
besökarna.

Även under den första tiden i 
de nya lokalerna fungerade det på 
ett liknande sätt. Medarbetarna 
fick hålla koll på receptionen från 
sina respektive arbetsrum och 
rycka in vid behov.

Men från och med i höst ligger 
uppgiften på receptionisten Linda 
Björk, som nyligen tog klivet in på 
kontoret efter ett och ett halvt år i 
grönytegruppen.

– Det var absolut inget fel med 
att sköta om utemiljöerna. Jag 
kan fortfarande sakna att vara 
ute ibland. Men det var tungt och 
jag har minst 20 verksamma år 
kvar, så jag tänkte lite på kroppen 
också, förklarar hon sitt byte av 
arbetsuppgifter.

Linda Björk trivs utmärkt i sin 
nya roll. Det är även viktigt för 
besökarna att det finns någon  
som hälsar dem välkomna, oav-
sett om det handlar om spontan-
besök under kontorets öppettider 
på tisdags- och torsdagseftermid-
dagar eller bokade möten där-
emellan.

Arbetsdagen brukar börja  
med en genomgång av de mail 
som har kommit in till den ge-
mensamma inkorgen. Beroende 
på innehållet besvarar Linda Björk 
dem antingen själv eller skickar 
dem vidare inom organisationen.

– En rätt vanlig fråga är om  
vi har någon ledig lägenhet. Då 
 är svaret alltid att du måste regi-
strera dig i vår kö först och att det 
är köpoängen som räknas.

Under Simrishamnsbostäders 
telefontider är det också i första 
hand Linda Björk som svarar och 
slussar uppringarna vidare, även 
om en del samtal fortfarande 
kopplas till kollegorna Heléne 
Persson och Frida Ralmark.

– Det beror på hur många  
som ringer. Om det blir kö och  
det är många som vill nå oss går 
samtalen vidare till oss alla tre.

Innan Linda Björk började  
jobba på Simrishamnsbostäder 
jobbade hon 27 år inom vården 
och den sista tiden där hade hon 
delvis liknande arbetsuppgifter 
som hon i dag har som recep-
tionist och administratör. Då 
jobbade hon på provtagningen i 
Simrishamn och eftersom pande-
min hade kommit behövde alla 
patienter ringa för att boka in  
sina besök.

I samma veva kom beslutet att 
lägga ner provtagningen och om 
Linda Björk ville fortsätta i yrket 
var det bara Malmö och Lund som 
stod till buds. Därför började hon 
se sig om efter andra möjligheter 
närmare hemmet.

Av en tillfällighet kom Simris-
hamnsbostäders underhållschef 
Lars Persson till lasarettet för att 
ta några prover och då frågade 
hon honom om han möjligen hade 
något jobb ett erbjuda. Det hade 
han, om hon kunde tänka sig att 
hoppa in i grönytegruppen. Linda 
Björk behövde inte tänka särskilt 
länge på erbjudandet.

När Fönstret hälsar på är hon 
inne på sin fjärde vecka som 
receptionist och medger att hon 
fortfarande har mycket kvar att 

lära och att kollegorna därför får 
många frågor.

– Det finns oändliga mängder 
med information som jag inte har 
och som jag försöker lära mig. 
Ibland önskar man att det fanns 
ett chip att sätta in i hjärnan och 
sedan visste man allt. Men det är 
alltid kul att lära nytt.

Linda Björk är uppvuxen i 
Gärsnäs och bor för närvarande 
i Simrishamn, bara ett stenkast 
från arbetsplatsen. Hon har  
testat att pendla till Ystad, men 
det passade inte henne. Hon 
tycker om att jobba i närheten  
av hemmet.

– Att kunna cykla hit är fan-
tastiskt skönt. Det tar bara sju 
minuter. Det är verkligen lyxigt! ●

LINDA BJÖRK

• Aktuell som: Ny administratör  
 och receptionist på Simris- 
 hamnsbostäder.

• Ålder: 48.

• Bor: Simrishamn.

• Familj: Man och två barn.

• Gör på fritiden: Promenader  
 i naturen, övningskörning med  
 äldsta dottern.

I sin nya roll som administratör och receptionist är Linda Björk ansiktet utåt för  
Simrishamnsbostäder och den första som besökarna träffar.

Från och med i höst är det Linda Björk som välkomnar besökare till Simrishamns- 
bostäder. Efter ett och ett halvt år i grönytegruppen har hon tagit klivet in på kontoret.

Linda Björk hälsar  
besökarna välkomna Sallad med rostade 

gulbetor, blomkål 
och tryffelpecorino
INGREDIENSER (6–8 personer):

500 g gulbetor
1 blomkålshuvud – litet (ca 600 g)
2 msk olivolja – + 1 msk
0,5 tsk salt – + 1 krm
300 g grönkål
50 g tryffelpeccorinoost
0,5 dl salta mandlar – rostade
Dressing 
2 msk olivolja
2 msk äppelcidervinäger
1 tsk flytande honung
1 krm örtsalt – eller vanligt salt
1 krm nymald svartpeppar

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Sätt ugnen på 225°. Skrubba  
betorna väl och skär dem i klyftor. 
Skär blomkålen i skivor. Blanda  
betor och blomkål med 2 msk olja 
på en plåt med bakplåtspapper. 
Krydda med 1/2 tsk salt. 
2. Tillaga mitt i ugnen 15–20 min. 
Känn efter med en sticka att betorna 
är mjuka. Låt svalna. 
3. Repa grönkålen och riv den i 
lagom stora bitar. Blanda kålen  
med 1 msk olja och 1 krm salt och 
krama den med händerna tills den 
mjuknar. Riv eller hyvla pecorino- 
osten. 
4. Dressing: Vispa samman alla 
ingredienser. 
5. Lägg grönkålen på ett fat till-
sammans med gulbetor, blomkål 
och pecorino överst. Ringla över 
dressingen och strö på mandlar.

Grönt och  
gott till jul

Marshmallow-treats 
med jordnötter
INGREDIENSER (16 bitar):

150 g minimarshmallows
40 g smör
2 msk kakao
1 dl jordnötter – hackade
5 dl choco crispies – rispuffar med 
choklad
100 g mjölkchoklad
0,5 tsk flingsalt
Garnering 
1 msk jordnötter - hackade

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Smält marshmallows på låg 
värme i en kastrull. Tillsätt smör 
och kakao och rör om tills allt är 
smält och jämnt blandat. Vänd ner 
jordnötter och flingor. 
2. Klä en form med bakplåts- 
papper, ca 25 × 25 cm. Tryck ut  
smeten i formen och jämna till ytan. 
3. Smält mjölkchokladen i en skål 
över vattenbad eller i mikron och 
stryk ut ett jämnt lager på smeten. 
Toppa godiset med jordnötter och 
flingsalt. Låt godiset stelna i kylskåp 
och skär det sedan i bitar.
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I  DEN RÅDANDE situationen med 
höga elpriser i framför allt södra 
Sverige har Simrishamnsbostäder 
beslutat om ett antal åtgärder för 
att hålla nere kostnaderna.

På sikt gynnar det hyres-
gästerna, då högre omkostnader 
i slutändan annars kan leda till 
oönskade hyreshöjningar.

– Det finns pengar att spara. 
Vi har också alla ett gemensamt 
ansvar att dra ner på energi- 
användningen, säger Kristian 
Norén, fastighetsassistent på  
Simrishamnsbostäder.

Inomhustemperaturen sänks 
med en grad från 21 till 20 grader. 
Det ska ses som ett riktvärde, för 
helt exakt blir det sällan. Beroende 
på omständigheterna kan tempe-
raturen därför skifta med en grad 
upp eller ner.

Tillgången till de gemen-
samma tvättstugorna stramas 
också åt, från sex till fyra gånger 
i månaden. Det gäller enbart i de 
delar av bostadsbeståndet som har 
elektroniska bokningssystem.

Övriga tvättstugor går inte  
att styra på samma sätt, men re-
kommendationen är att inte  
tvätta för ofta och att alltid se  
till att köra fulla maskiner.

– Man har ju sett ibland att 
vissa bara tvättar en halv maskin 
och det är inte riktigt effektivt, 
säger Kristian Norén.

I dag har ungefär 
två tredjedelar av 
Simrishamns-
bostäders bo-
stadsområden 
elektroniska 
bokningssys-
tem, men fler 
ska det bli.

– Soprummen 
och tvättstugorna är 
de platser där vi 
har flest pro-
blem. Det 
handlar 
bland 
annat 
om att 

folk inte håller tider, stjäler tider 
av varandra eller låter bli att städa. 
Med elektroniska system kan vi 
lättare se vem som har varit i tvätt-
stugan, säger Kristian Norén.

På de platser där det är möjligt, 
exempelvis på vindar och i källare, 
installerar Simrishamnsbostäder 
så kallad närvarobelysning, det 
vill säga rörelseaktiverade lampor 
som tänds och släcks automatiskt. 
Då behöver inte ljuset stå på när 
ingen är där.

I stort sett all ytterbelysning 
byts också ut mot energisnål LED-
belysning. En åtgärd som fullt 
genomförd väntas ge en energi- 
besparing på 90–95 procent, enligt 
underhållschefen Lars Persson.  
På så sätt kan utemiljön i bostads-
områdena vara fortsatt upplyst, 
vilket är en viktig trygghetsfråga.

– Efter hand ska vi även byta 
 ut till LED-lampor i våra trapp-
uppgångar. Vi har ett stort jobb  
på Bruket nu, där vi sätter in  
säkerhetsdörrar och gör nya  
entréer, och därefter går vi över  
till LED även där. Då får vi en  
bättre belysning till en 90 procents 
besparing, säger Lars Persson.

Byte av ventilationsaggregat 
sparar också både energi och 
pengar. Tidigare tog det tio till tolv 
år för en sådan investering att  
betala sig. Med dagens priser går 
det på tre år, uppger Lars Persson.

En annan lösning som är  
på gång är installation av  

energibesparande dusch-
anordningar, som bibe-
håller själva duschupp-
levelsen samtidigt som 
det inte går åt lika  

mycket varmvatten.
– Jag tror inte att det  

är något som vi gör överallt 
på en gång, utan enbart i 

de lägenheter där vi kanske 
ändå gör andra åtgärder, 
säger Kristian Norén.

Simrishamnsbostäder 
har fortfarande ett antal 

bostäder i Borrby och 
Kivik med kallhyra, 

vilket innebär att hyresgästerna 
betalar värmen ur egen ficka.  
Eftersom uppvärmningen sker 
med direktverkande el kan det  
bli ganska dyrt.

Arbete pågår för att införa  
centralvärme även i dessa  
bostadsområden, så att även  
de kan få varmhyra, vilket beräk-
nas vara helt klart till midsommar. 
I bostadsområdet Flerkanten i 
Kivik byts också hyresgästernas 
individuella värmepannor ut  
till mer energisnåla varianter.

Alla med kallhyra får under  
en övergångsperiod en sänkt  
hyra för att kompensera för de 
ökade uppvärmningskostnaderna. 
Sänkningen är på mellan 850 och 
1 000 kronor i månaden beroende 
på lägenhetens storlek.

– Vi vill ju inte tappa våra 
hyresgäster. Att ha kallhyra och 
uppvärmning med direktverkande 
el tar hårt, om man inte har ett bra 
avtal, säger Kristian Norén och 
tillägger att omvänt har hyrorna 
höjts en aning i de lägenheter där 
hushållselen ingår i hyran.

Simrishamnsbostäders strävan 
mot en fossilfri verksamhet  
har också visat sig vara en god 
affär rent ekonomiskt, då gamla 
lösningar med olje- och el- 
pannor successivt har bytts ut  
mot luftvärmepumpar. Det har 
man stor glädje av nu. Detsamma 
gäller satsningen på solceller,  
som du kan läsa mer om på annan 
plats i detta magasin.

– Vi har fokuserat på miljön de 
senaste åtta, nio åren och följt vår 
underhållsplan. Även när energin 
var billig var det en bra besparing, 
inte minst för miljön, för det är ju 
inte bara pengar som styr oss. Vi 
har också bytt många fönster och 
dörrar genom åren och har inom 
kort energiglas i alla våra områ-
den. Det känns rätt gott nu, när det 
vi har satsat på har gett enorma 
resultat, säger Lars Persson.

Kristian Norén fortsätter också 
kontinuerligt att titta på andra 
lösningar:

– Det är ett ständigt pågående 
arbete att försöka hitta ställen där 
vi kan spara el. Sedan vill vi gärna 
att även hyresgästerna tänker till. 
Att man duschar lite kortare, fyller 
sin diskmaskin ordentligt innan 
man startar den och släcker ljuset i 
rum där man inte befinner sig. ● 

Många bäckar små  
sparar mycket el

7ENKLA TIPS.  
SÅ KAN DU  
SPARA EL.

Även Simrishamnsbostäder måste dra sitt strå till stacken i den rådande elkrisen. För hyresgästerna 
innebär det bland annat en grad lägre inomhustemperatur och färre tvättider, men också kompensation 
till dem som själva måste stå för uppvärmningskostnaderna.

Färre tvättider är en av de åtgärder som 
genomförs för att spara el i Simrishamns-
bostäders bestånd. Tanken är att hyres-
gästerna därmed ska tvätta mer effektivt.

1. Sänk värmen. En grad mindre  
 minskar energianvändningen  
 för uppvärmning med fyra till  
 fem procent.

2. Duscha kortare. Ju mindre  
 varmvatten du använder,   
 desto bättre.

3. Fyll tvätt- och diskmaskinen.  
 Att tvätta och diska halvfulla  
 maskiner är inte energi- 
 effektivt. Vänta tills du kan  
 fylla maskinerna ordentligt.

4. Släck lampor och stäng av  
 apparater. Ha inte tänt i rum  
 där du inte befinner dig och  
 låt inte olika apparater stå på  
 när du inte använder dem.

5. Byt till LED-lampor. LED- 
 lampor drar upp till fem 
 gånger mindre el än  
 halogenlampor.

6. Vädra rätt. Det är bättre att  
 vädra rejält under en kortare  
 tid än lite under en lång stund  
 – och stäng av termostaterna  
 på elementen under tiden.

7. Tänk efter när du använder  
 el. Vid vissa tidpunkter är  
 elsystemet mindre belastat,  
 exempelvis mitt på dagen, på  
 natten och på helgen.

 Källa: Energimyndigheten
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MILJÖ  och hållbarhet har länge 
stått i centrum för Simrishamns-
bostäders verksamhet och sats-
ningen på solceller är ett viktigt 
inslag.

Både bostadsbolagets kontor 
vid den västra infarten till Simris-
hamn och Galaxen, där kommu-
nens individ- och familjeomsorg 
hyr in sig, är i princip självför- 
sörjande på el tack vare sol- 
cellerna på taket.

– Vi har i stort sett fått betalt 
för att vi har haft solcellerna igång 
hela sommaren och har enormt 
låga energikostnader för vårt 
kontor. Nu kan jag inte summan 
exakt, men det handlar kanske om 
någon tusenlapp i månaden, säger 
underhållschef Lars Persson.

Även bostadsområdet Tre- 
kanten i Simrishamn har solceller 
och anläggningar har nyligen  
beställts till kvarteren Mölle-
damm och Frankatoften i Borrby 
samt Mården i Gärsnäs.

Men det är bara början. Simris-
hamnsbostäder ska gå över hela 
fastighetsbeståndet för att hitta 
lämpliga platser för solceller.

– Vi optimerar så att vi  
har maximal utdelning på  
varje plats och vill sätta så pass 
mycket att vi kan täcka fastig- 
hetens behov. Däremot är vi  
inte ute efter att sälja el, säger  
Lars Persson.

Efterfrågan på solceller har 
ökat kraftigt på senare tid. Lars 
Perssons förhoppning är att det 

inte ska påverka tillgången allt- 
för mycket, i alla fall inte för  
Simrishamnsbostäder, som har  
ett gällande ramavtal.

– När vi går in i 2024 års vinter-
period hoppas vi ha satt solceller 
överallt där det är lönt att sätta 

dem. Vi sätter inte solceller för 
att vi ska tjäna på det, utan för att 
spara pengar. Kan vi få billigare 
energi kan vi ju även hålla en  
vettig hyresnivå för våra hyres-
gäster. Men den största vinsten  
är trots allt för miljön. ●

Solceller – en lysande satsning
Solceller har visat sig vara en lönsam satsning för Simrishamns- 
bostäder. Under de kommande åren fortsätter utbyggnaden med 
målet att sänka energikostnaderna och bidra till en bättre miljö.

Galaxen är en av de fastigheter där Simrishamnsbostäder hittills har satt solceller.

ÄNGSMARK GYNNAR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

NÄSTAN ALL  den ängsmark som 
förr fanns i Sverige har gått för-
lorad i takt med ett jordbruket 
har industrialiserats allt mer. 
Det är ett hot mot både växt-  
och djurlivet, eftersom artrike-
domen minskar.

Men på senare år har ängs-
marken fått en pånyttfödelse, 
då den har blivit ett allt van- 
ligare inslag även i urbana  
miljöer, det vill säga i bostads-
områden i städer.

Huvudskälet är inte att man 
slipper klippa gräset lika ofta, 
även om det förstås är en bonus, 
utan framför allt att ängsmark 
har en viktig funktion för den 
biologiska mångfalden.

Inga andra växtsamhällen 
är lika rika på arter per kvadrat-
meter. En enda kvadratmeter 

kan innehålla mellan 40 och 50 
arter, enligt rapporten ”Urbana 
ängsmarker”, utgiven av White 
arkitekter.

Så i dag ses det som en  
miljögärning att skapa platser 
där växter, och då framför allt 
blommor, får frodas mer fritt, 
och eftersom Simrishamns-
bostäder jobbar aktivt med 
hållbarhet och klimatsmarta 
lösningar kommer ängsmark 
också att bli ett allt vanligare  
inslag i Simrishamn och på 
övriga Österlen.

Det är inte helt självklart  
hur detta görs på bästa sätt, 
men bostadsbolaget testar olika 
metoder på olika platser.

– I fjor försökte vi genom att 
bara låta gräset växa, men det 
blev inte så snyggt. Det upplev-

des inte som så positivt av all-
mänheten, som mer såg det som 
ett sätt för oss att spara pengar, 
vilket det ju inte var. Numera 
fräser vi upp marken och sår in 
ängsblommor. Med blommor i 
blir det ju en färgklick och vack-
ert att titta på, säger Magnus 
Norrman, grönyteansvarig.

Hittills har Simrishamns-
bostäder främst valt ut större 
gräsytor för projektet, men 
framöver tror Magnus Norrman 
att det blir mer ängsmark även 
inne i själva bostadsområdena.

Ett av de första framgångs-
rika försöken var på Skansen-
området, där blåklint och 
vallmo lyste upp omgivningarna 
i somras. Framöver blir det även 
andra fröblandningar. Själv 
tycker Magnus Norrman att 

ängsmarken kring äldreboendet 
Skönadal blev väldigt lyckad. 

Fälten slås på hösten, så att 
fröerna faller till marken och 
sår nya blommor inför året 
därpå. Det är dock viktigt att 
jorden inte är för näringsrik. Då 
kan nämligen andra, oönskade 
växter också slå rot.

Tanken är att ängsmarkerna 
på sikt i stort sett ska kunna 
sköta sig själva, berättar Magnus 
Norrman, fast än finns det 
mycket kvar att göra och lära.

– Det är nytt för oss också 
och det finns ju ingen manual 
för det här, så vi prövar oss fram. 
Vi har varit i Växjö, som ligger 
långt fram, och tittat på hur de 
gör. Men de har en helt annan 
jord än vi, så förutsättningarna 
är inte exakt desamma. ●

Ängsmarker har många fördelar. De ökar artrikedomen och blir också trivsamma färgklickar i omgivningen. 
Framöver kommer Simrishamnsbostäder att anlägga allt fler sådana platser i sina bostadsområden.
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LOJ

Lösningen skickas till Simrishamnsbostäder, Testgatan 9, 272 36 Simrishamn eller via e-post till info@simbo.nu. Vi vill ha ditt svar senast den 28/2 2023.

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 2/2022

Krysset nr 1/2022 
Grattis till vinnarna!
1. Gunilla Ahlgren, Simrishamn 
2. Ulf M Mattsson, Jönköping 
3. Barbro Wall, Simrishamn

Jul-


