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Kalendarium för sommaren

Ett skifte för miljön och för Skurups framtid

HAR DU OCKSÅ SETT DE STORA
STÄLLNINGARNA kring vissa av våra

hus och funderat över den stora förändringen som just nu sker hos Skurupshem? Det handlar om ett takbyte.
Men det handlar också om en medveten satsning på framtiden och på vår
miljö.
Skurupshem har skrivit under ”Allmännyttans klimatinitiativ” och vi har
bestämt oss för att vara helt fossilfria
2030 och för att minska vår energianvändning med 30 procent.
Som ett led i detta arbete har vi inlett
en stor och omfattande renovering. Vi

gör ett omtag kring våra fastigheter för
att skapa en ännu bättre miljö för våra
hyresgäster och alla andra som lever
och bor här i vårt Skurup.
Skurupshem har under en längre
tid försökt att välja så miljöpositiva
och hållbara alternativ som möjligt. Vi
använder gärna ordet livscykel när vi
planerar våra projekt och väljer hellre
en tegelfasad som är något dyrare men
som vi vet håller i 50 år, istället för ett
billigare alternativ som måste renoveras oftare och då har en större påverkan på miljön.
För mig och för Skurupshem är det
extremt viktigt att bygga miljövänligt
utan att påverka individen. Påtvingade
miljöinsatser är sällan ett vinnande
koncept, däremot är det avgörande att
hitta enkla lösningar som inte påverkar
individen - men som gör levnadsmiljön betydligt bättre. Vi försöker hitta
klimatsmarta lösningar, vi arbetar
med tilläggsisolering och jobbar för
att spara energi utan att minska på vår

Myror inomhus?
Det är inte så kul.
Om du har problem med skadedjur kontaktar du
Anticimex på telefon 075-245 10 00.
Som hyresgäst har du anmälningsplikt gällande
skadedjur i lägenheten.
Uppge ”Gjensidige” och objektnummer (sexsiffror
som återfinns på hyresavin)

Ogräs

Vem eller vad
vill DU läsa om?

trivs alltid i skarvarna mellan plattorna. Rensa för hand eller strö över salt
eller ättika.

levnadsstandard. När vi nu har inlett
den stora takrenoveringen har vi valt
ett luftrensande tätskikt för tak, som
omvandlar kräveoxider till nitrat, vilket i sin tur blir till näring för växter.
Detta gör vi för att ta nästa steg för att
förbättra vår närmiljö.
Lyckas vi med målet att minska
energianvändandet med 30 procent
dessutom får vi stora pengar över till
att genomföra andra förbättringar i vår
gemensamma miljö.
Det är någonting som vi alla har
glädje av.
Jag vill avsluta med att önska er alla
en glad sommar och bjuda in er till den
fantastiska utställningen på Johannamuséet.
Missa inte inträdesbiljetten som är
fasthäftad i tidningen.

Vill du hyra ut
din lägenhet?
Då behöver du ett skriftligt tillstånd.
Om du exempelvis ska bo, studera eller
arbeta på en annan ort kan du i vissa fall
få möjligheten att hyra ut din lägenhet i
andra hand under en begränsad period. En uthyrning i andra hand kräver ett
skriftligt tillstånd av Skurupshem, om
du hyr ut din lägenhet utan ett tillstånd
har Skurupshem rätt att säga upp ditt
hyresavtal.
Tänk på att det alltid är du som har
förstahandskontraktet som har hela
ansvaret för lägenheten, exempelvis när
det gäller skötsel, hyresinbetalningar
eller störningar.

Vi är öppna för förslag. Känner du en
granne som har en fängslande historia att berätta, som lagar fantastiskt
god mat eller är otroligt duktig på att
smycka sin balkong? Eller är det dig
vi ska skriva om i nästa nummer?
Kontakta redaktionen med tips.
Info@skurupshem.se

Gåsabladet
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Här är vi på Skurupshem

Riv ut
och
spara

Administration

Pierre Esbjörnsson
Vd

Martina Dosen
Ekonomiansvarig

Lisbeth Wihlborg
Ekonomiadministratör

Ulla Friberg
Kundtjänst

Cecilia Carlstedt
Kundtjänst

Andreas Olofsson
Teknisk förvaltare

Madelene Erlandsson
Fastighetsförvaltare

Johan Mattsson
Byggprojektledare

Christian
Driftstekniker

Jimmy
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Fredrik
Samhällsfastigheter

Erik
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Tord
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Martin
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Förvaltning

Öppet
Öppettider på Skurupshems kontor. Telefon- och besökstider,
kontoret på Södra Kungsgatan 1.

Lars
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Hussein
Fastighetsskötare

KÄRA HYRESGÄSTER!
För att underlätta
kommunikationen vill vi be er
att meddela oss er e-postadress.

Måndag
kl. 09.00–12.30

Onsdag
kl. 09.00–12.30

Fredag
kl. 09.00–12.30

Tisdag
kl. 09.00–12.30

Torsdag
kl. 09.00–12.30
13.30–17.30 (ej v. 27–33)

Telefontid Boservice/
Felanmälan
Mån–fre: 10:00–12:00

VID AKUTA JOURÄRENDEN NÄR KONTORET
ÄR STÄNGT RING 010-222 26 50.
Postadress
Skurupshem AB,
Box 16, 274 21 Skurup

Fakturaadress
Fakturaregistrering
Box 8, 274 21 Skurup

Besöksadress
Södra Kungsgatan 1,
Skurup

Telefonväxel
0411-53 64 50

e-post
info@skurupshem.se
boservice@skurupshem.se
Bankgiro 917-6280
Org. nr. 556429-3537
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Nytt tak – en vinst för

hyresgästerna, miljön och framtiden

Skurupshem har inlett arbetet för att byta ut taket på fastigheterna i Stattena, det beräknas vara färdigt år 2020.

Våren 2019 startade ett stort projekt för framtiden. Skurupshem
byter tak och satsar på miljön, hyresgästerna och framtiden.
Det beräknas vara klart 2020 – och ska sedan ge de boende
inom området en bättre levnadsstandard.

Tänk på var du parkerar din bil under takbytet.
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■ Våren 2019 inledde Skurupshem
ett stort projekt för att byta ut taken
på ett stort antal fastigheter i området
Stattena.
– Det handlar om ett par kvarter i
det området som kallas för Stattena.
Det handlar om 5300 kvadratmeter
yttertak med vanliga takpannor och
sedan om 1600 kvadratmeter papptak
och det är där miljöaspekten kommer

in, berättar byggprojektledare Johan
Mattsson.
– HL Bygg som vann upphandlingen kom med förslaget att vi skulle
använda Trebolit NOX OUT och det
är ett enkelt sätt för oss att göra ett
avtryck för miljön. Stommen i pappen
är den samma, men ytskiktet har en
positiv effekt på vår närmiljö. Den
omvandlar delar av de avgaser och
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föroreningar som finns i luften till
växtnäring.
EN KATALYSATOR
Materialet, Trebolit Elastolit NOXOUT är belagt med ett skiffer som
fungerar likt en katalysator och
neutraliserar kväxeoxider. Eftersom
luftföroreningarna blir till näring
för växter samt renar luften förbättras miljön för samtliga invånare i
Skurup.
– Miljöaspekten är viktig i vår
profilering, men man måste alltid väga
både för och nackdelar mot varandra.
Det är viktigt att man ser till helheten
och inte bara tittar på enskilda produkter. Man måste se till livslängden
på produkten, se hur de påverkas i
framtiden och avgöra om den är vettig
i ett längre perspektiv.
Vilken respons har ni fått av hyresgästerna?
– Ett takbyte leder alltid till diskussioner, men vi har inte mött någon
negativ respons sedan vi inledde arbetet. De flesta boende tycker istället att
det har varit positivt eftersom det har
varit ett problem med ett visst läckage. Hittills har allt gått enligt plan,
vi har inga rapporterade störningar
och hyresgästerna har visat en stor
förståelse.
Hur lång tid beräknas takbytet att ta?
– Ett par veckor för varje hus, vi försöker minimera påverkan för hyresgästerna och har förståelse för att det
är jobbigt när någon under en längre
tid arbetar så nära ens boendemiljö.
Det kan naturligtvis bli lite mer komplicerat när man arbetar i hyresgästernas boendemiljö jämfört med andra
verksamheter men vi gör allt vi kan
för att ta hänsyn till de boende.
Takbytet som inleddes våren 2019 förväntas vara färdigt till tidig höst 2020.

V 23 - 26 Prästgatan 19 A-23 B
V 25 - 27 Kalendergatan 20-30
V 28 – 31 Semester
V 32-35 Kalendergatan 32-35
Fotnot: Takbyten på Långgatan och
Stattenagatan påbörjas under 2020
Vad sker i samband med takbytet:
HL-Bygg bygger ställningar vid de tre
första huskropparna samtidigt för att
underlätta rivning samt omläggning
om vädret förändras.
Eventuella tidsförskjutningar kommer
att meddelas ut.
Vad kan du som hyresgäst göra för
att förenkla takbytet?
HL-Bygg behöver använda parkeringarna på er gata för att ställa upp avfallscontainers.
Uteplatser behöver tömmas och städas.
Plocka undan utemöbler så att de inte
riskerar att skadas under arbetets gång.
Inga markiser får sättas upp och befintliga markiser ska monteras ner,
Vill du ha hjälp med att ta ner skärmtak, trädäck eller uterum?
Kontakta oss på 0411-53 64 50 eller
boservice@skurupshem.se
NOXOUT och miljöfördelarna.
Varje dag utsätts vi för skadliga utsläpp, både industrin och trafiken släpper ut avgaser i form av kväveoxider
(NOx) vilket orsakar luftföroreningar
och skapar hälsoproblem.
Trebolit Elastolit NOXOUT är belagt
med ett skiffer som fungerar likt en
katalysator och neutraliserar kväxeoxider. En katalysator är ett ämne som
utan att förbrukas ändrar förutsättningarna för en kemisk reaktion genom
att öppna alternativa reaktionsvägar
NOXOUT är belagt med titanoxid vilket
tillsammans med solens UV-strålar
omvandlar NOX-partiklarna till nitrat
som istället blir till näring för våra växter och renar vår luft.
Skurupshem byter 1600 m2 takpapp
till NOXOUT vilket varje år neutraliserar
Noxpartiklar motsvarande 26 000 mils
bilkörning.

Tips!
sommar
2019

DET ÄR TILLÅTET
att grilla om du har en
uteplats, men se till
att dina grannar inte
störs av rökos. Har du
balkong är det enbart
tillåtet att använda
elgrill.

LÄNGTAR DU OCKSÅ EFTER EN LÅNG
OCH LAT SEMESTER?
Då är autogiro en bra grej.
Du kan enkelt betala din hyra till Skurupshem AB via autogiro, då har du ränta
så länge som möjligt på ditt konto, du
behöver inte bevaka förfallodagen och
inte heller köa på banken eller posten när
du ska betala dina räkningar.
Ansök om autogiro på www.skurupshem.
se eller kontakta vår kundtjänst.

Källa: Trebolit och Skurupshem.

DU VET VÄL ATT DU KAN GÖRA
FELANMÄLAN DYGNET RUNT?
GÅ IN PÅ SKURUPSHEM.SE OCH
MINA SIDOR.

NU ÄR DET SOMMAR OCH VARMT
– se till att sortera dina sopor rätt.
Matavfall packas i en papperspåse och
lägg gärna hushållspapper i botten. Det
suger uppfukten. Fyll påsen till ¾-delar
och förslut den noga innan den slängs.
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Välkommen på en nostalgitripp –

med Johannamuseet

Bengt och Elisabeth Almquist tar med sina besökare en nostalgitripp, från 1955 och framåt.

Låt sommaren 2019 ta dig med på minnenas muséum. Till en värld av
igenkännande.
■ – Vi välkomnar er till en nostalgitripp
ni sent ska glömma och den passar lika
bra till äldre som barnfamiljer, säger
Bengt Almquist som driver Johannamuseet.
När Johannamuseet i Skurup öppnade för säsongen invigdes årets utställning ”För sådär en 50-60 år sedan”, då
presenterade Elisabeth Almquist också
en idé som hon burit med sig länge. En
utställning om den tid som varit och
som faktiskt i många aspekter kommer
igen.
– Mycket av det som vi visar upp
här är populärt i dag igen, i dag väljer

många att leva retro, så var det inte på
vår tid. Det var ingen som plockade
upp 30-talet i sin inredning när jag var
ung, säger Elisabeth Almquist.
– Den här utställningen börjar 1955,
samma år som jag började skolan. Sedan följer det med hela min tonårstid,
den musik vi lyssnade på, hur vi klädde
oss och den miljön vi levde i. Detta var
första gången som tonåren upplevdes
som en specifik period i livet, tidigare
fanns inte det.
KÄNDA DESIGNERNS OCH
VÄLKÄNDA PRODUKTER
Den nya utställningen omfattar allt
från musik till teknik, nyheter och
design, där finns musikens topplistor,
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bioplanscher, kläder, möbler, tapeter,
porslin, telefoner och tidningsurklipp.
Där finns produkter designade av ikoner som Josef Frank, Nisse Strinning,
Arne Jacobsson, Lisa Larsson och
Sigvard Bernadotte.
Där finns också produkter från
företag som Marimekko, Iittala, Kosta
Boda och Svenskt Tenn – företag som
fortfarande är extremt populära i olika
åldersgrupper.
– Redan innan jag träffade Bengt för
50 år sedan tyckte jag om att ta vara på
saker som är värda att spara för framtiden. Här visar vi upp de saker som vi
har sparat och vi lånar även ut dem till
filminspelningar för att skapa rätt miljö
i olika scener, säger Elisabeth Almquist
– Det mesta av det som vi visar i den
här utställningen är våra egna saker
och jag har länge burit med mig tanken
på att detta är någonting som jag
verkligen vill göra. Under de senaste 15
åren har vi även ärvt våra föräldrar, en
del andra släktingar och fått saker testamenterade till oss. Det är vackra vär-

defulla föremål som berättar någonting
och så har utställningen växt fram.
EN UTFLYKT TILL MINNENAS
MUSÉUM
Årets utställning öppnades den 1 maj
och pågår till i september. Intresset
för den har varit stort och tillsammans
med de ordinarie utställningarna har
Bengt och Elisabeth Almquist lyckats
skapa ett potpurri av nostalgi som tar
med besökarna med på en resa tillbaka
i tiden.
– Vi har fått väldigt positiva reaktioner och det är en hög igenkänningsfaktor hos våra gäster, säger Bengt
Almquist och hans hustru fyller i:
– Årets utställning är ett perfekt utflyktsmål, dels för människor som vill
uppleva den här tidsperioden igen och
dels för familjer. Efter ett besök hos
oss kan skapa härliga samtal och ligga
till grund för många berättelser och
sagostunder tillsammans barnbarnen.
Kort och gott en möjlighet att gemensamt uppleva världen som den såg ut
”För sådär 50-60 år sedan”.
Antingen för att strosa på minnenas
promenad - eller också för att ta del av
den för första gången.

Kalendarium
Axplock i kommunen

Golfbanan i Abbekås är öppen året runt.

Nu är det sommar och Skurup erbjuder många olika evenemang för hela
familjen, för den som är intresserad av kultur, vill fynda på en marknad
eller gillar idrott. Bland annat kan du spela golf på den fina 18-hålsbanan i
Abbekås, titta på Mats Wilander och andra tidigare världsstjärnor i tennis
som spelar på Svaneholm, se en teaterföreställning om Nils Holgersson,
besöka Johannamuseets säsongsutställning, uppleva sommarlustspel i
slotssparken, besöka allsång eller shoppa.
Valet är ditt!

Detta händer i Skurup i juni till 15 september 2019
1 juni till 1 september
Johannamuseet Skurup, Utställning, för
sådär 50-60 år sedan, öppet var dag.
Juni
22-23 juni, Västra Vemmenhög, i skolan.
Nils Holgerssonteater. Familjeföreställning.
26-29 juni, Svaneholm Slott. Svaneholm
Open, ATP Champions Tour tennisturnering
med tidigare världsspelare. Svaneholm.

28 juli Svaneholm Slott. Sommarlustspel
med Svaneholmsteatern.
Augusti
4 augusti, Svaneholm Slott. Sommarlustspel med Svaneholmsteatern.
6 augusti, Svaneholm Slott. Allsång med
Per-Ola Sandberg och Pontus Stenkvist.

26-30 juni, Stortorget, Skurup. Nordisk
folksdansfestival.

11 augusti, Svaneholm Slott. Sommarlustspel med Svaneholmsteatern.

29-30 juni, Västra Vemmenhög, i skolan.
Nils Holgerssonteater. Familjeföreställning.

18 augusti Svaneholm Slott. Sommarlustspel med Svaneholmsteatern.

Juli
2 juli. Abbekås hamn. Allsång med Per-Ola
Sandberg och Pontus Stenkvist.

24 augusti, Skurup, Långlördag.

3-juli-28 augusti. Skurups bibliotek.
Uställning, Pang, pang Patriarket. Kvinnliga
serietecknare.
7 juli, Svaneholm Slott. Sommarlustspel
med Svaneholmsteatern.
14 juli, Svaneholm Slott. Sommarlustspel
med Svaneholmsteatern.
Filmstjärnekort, spännande design på
taklampor och porslin finns att beskåda
under sommaren 2020. Skurupshem bjuder
hyresgäster på inträdet.

21 juli, Svaneholm Slott. Sommarlustspel
med Svaneholmsteatern.

16 juli Stadsparken i Skurup. Allsång med
Per-Ola Sandberg och Pontus Stenkvist.
20 juli, Skurup. Loppmarknad hos Janstorp
AIF på Kämpavallen.

31 augusti, Slimminge Bygdegård. Secondhandmarknad för barn
September
3 september Skurup bibliotek Vemmenhögs härad, en bronsåldersbygd av riksintresse. Kulturkväll.
5-8 september Johannamuseet Skurup,
Utställning, för sådär 50-60 år sedan.
12-15 september Johannamuseet Skurup,
Utställning, för sådär 50-60 år sedan.
Året runt
Golfbanan i Abbekås är öppen.
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Lös Gåsakrysset!
3 vinnare får vars 4 biobiljetter

Skicka lösningen till Skurupshem AB, Box 16, 274 21 Skurup. Senast 7/7 2019 vill vi ha ditt svar

Namn:

Adress:

Postadress, Ort:

Telefon:

Grattis till vinnarna av Skurupshems första kryss:
Josephine Persson
Norrgatan 8, Skurup
Anette Nielsen
Rydsbogatan 18, Rydsgård
Marie-Louise Rask
Tegelgatan 19, Skurup

