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Äntligen är det klart!

VI PÅ SKURUPSHEM OCH
FRAMFÖRALLT VÅRA HYRESGÄSTER går med fiber in i framtiden.
Under en lång tid har vi tillsammans
med Hyresgästföreningen arbetat för
att ta fram den bästa lösningen för
fiberinstallation. Vi på Skurupshem
har hela tiden haft tanken att detta inte
är ett självändamål utan en investering
som görs för hyresgästernas skull. För
att alla som bor hos oss ska få möjligheten att ha framtidens teknik och
kabel-TV i sitt boende utan att behöva
använda sig av olika mer eller mindre
tillförlitliga lösningar.
Från och med 2020-12-31 kommer

kabel-tv via kopparledningar succesivt
att försvinna från Skurups kommun
och vi anser att det är viktigt att vi
möter våra hyresgästers önskemål och
att vi tar våra bostäder in i framtiden.
Och fiber är framtiden.
Tillsammans med detta nummer av
Gåsabladet skickar vi med en medgivandeblankett till samtliga hyresgäster och vi ber er skicka tillbaka den
omgående, i medföljande svarkuvert.
Blanketten finns även på ”Mina sidor”
på vår hemsida. När majoriteten av de
boende i ett område har gett sitt medgivande kommer vi att inleda installationen av fiber. Vår förhoppning är att
alla hyresgäster kommer att ta denna
möjlighet att påverka framtidens teknik. Målet är att alla våra hyresgäster
ska ha tillgång till fiber när kopparledningarna slutar att fungera.
Tillsammans med Skurups Kommun har vi även en positiv nyhet till.
Prästamosseskolan är invigd. Äntligen får barnen i Skurup en mycket
inspirerande och fridfull miljö att

studera och utvecklas i. Vi är stolta
över att ha fått uppdraget att förvalta
skolan åt Skurup Kommunala AB, vi
sköter så väl drift som underhåll. Jag
tycker personligen att det är en av de
snyggaste byggnaderna i det kommunala fastighetsbeståndet och den väl
placerad, det är inte många kommuner
som har en skola intill den fantastiska
vattenspegel som dammen ger.
Skolan har dessutom tillgång till
extremt avancerad teknik och mycket
högra krav på arbetsmiljö, för alla som
arbetar och verkar på skolan. Vi är
övertygade om att det kommer att bli
en väldigt bra skola där alla elever kan
få en bra framtid att utvecklas i.
Är du nyfiken på att se skolan inifrån? Välkommen till skolans öppna
hus den 13 september. För mer information se Skurups Kommuns hemsida
www.skurup.se

Äntligen är förhandlingen om
kostnaden för din fiber klar.
Hyresgästföreningen och Skurupshem AB är överens och kostnaden blir 70 kronor
per månad. 50 kronor är en nätavgift och betalas varje månad till Skurups Elverk.
Höjningen börjar gälla tidigast i månadsskiftet efter att installationen av fiber har
slutförts.
Detta gäller:
# 	Fiber levereras med öppet nät och du som hyresgäst kan
välja mellan minst tre leverantörer.
# 	Fler än hälften av hyresgästerna ska godkänna överenskommelsen för
att den ska gälla. Skurupshem AB skickar ut en blankett med en förfrågan
om ni vill ha fiberanslutning därefter sammanställs de skriftliga svaren.
Fler än hälften av de skriftliga svaren från hyresgästerna inom
ett område räknas som ett godkännande.
#	Om fiber installeras i en lägenhet utan hyresgästens
godkännande får hyresgästen en karenstid på fem år.

Glöm inte att klippa
buskarna en gång
på hösten.
Och rensa undan ogräset en sista gång.
Det gör det lättare under våren.

Gåsabladet
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Ett stort tack för
din hjälteinsats!
Vi på Skurupshem vill tacka Dick Örnå
som upptäckte branden på Blåklintens
förskola i Skivarp, han inledde även
släckningsarbetet samt kontaktade
brandkåren.
Andreas Olofsson, teknisk förvaltare på
Skurupshem, tackar för den fina insatsen
genom att lämna över en ny brandsläckare och en blomma.
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Här är vi på Skurupshem
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Administration

Pierre Esbjörnsson
Vd

Martina Dosen
Ekonomiansvarig

Håkan Ödahl
Teknisk administratör

Ulla Friberg
Kundtjänst

Cecilia Carlstedt
Kundtjänst

Förvaltning

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

Niklas
Samhällsfastigheter

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

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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NyaPrästamosseskolan

Biträdande rektor Kärsti Öberg och rektor Mattias Liedholm tar emot framför Skurups nya skola.

Dörren står öppen till nybyggda Prästamosseskolan. En plats för utbildning
och kunskap, men även för hela Skurups kommun.
– Vi vill att alla invånare i Skurup ska känna att det är vår gemensamma
skola, säger rektor Mattias Liedholm.
– Alla är välkomna in till oss och ta en fika, men vi är också öppna för att
hyra ut vår fina byggnad till lokala föreningar och företagarföreningens
medlemmar efter skoltid.
■ När Gåsabladet besöker den ny
öppnade skolan skiner solen, den
speglar sig i dammen samtidigt som
barn i olika åldrar hänger, leker eller
spelar boll på skolgården. Skolområdet
ger intryck i att vara en egen värld, en
lugn idyll i en stressad vardag.
I den nya skolan studerar 630 elever
från årskurs fyra till nio, men skolan och dess verksamhetsområde är
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betydligt större än så. Intilliggande
Mariaskolan och dess fritids använder sig bland annat av matsalen varje
dag, skolans bibliotek och tillhörande
grupprum är öppet för kommunens
andra skolor och samtliga elever i Skurups kommun läser sina B-språk från
årskurs sex. Många skolor har också
slöjd och hemkunskap på Prästamosseskolan.

20

minu

t e r. P r ä s t a

mo

ss

es

ill

ar

f ö r at t v a r a h j ä

Sit t i

tar

nt e

be

st

ko

n

a

m

e

n
rä

la

i

– Vi har våra elever som går här
varje dag, men här vistas även de
220 eleverna från Mariaskolan, de
150 vuxna som jobbar här och elever
från andra skolor i kommunen. Det
finns dagar då det är tusen elever som
besöker vår skola, berättar Mattias
Liedholm.
Trots att skolan är stor ger den inte
alls känslan av att vara gigantisk eller
opersonlig. Den är uppdelad i sex
hemvister, eller små skolor som Mattias Liedholm och hans biträdande rektor Kärsti Öberg uttrycker sig. I varje
hemvist studerar elever från olika

rn
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åldersklasser, där har de sina skåp och
där kan de umgås på rasterna, men
bara de elever som har sin hemvist i
just den delen av skolan har tillgång
till den. Detta sker via det taggsystem
som även reglerar vilka som kan komma in och ut genom skolans entréer.
– Vi hade problem med ovälkomna
gäster på Mcleanskolan, det har vi
inte längre. Hos oss är alla välkomna.
Eleverna har tillgång till sina hemvister och de gemensamma lokalerna via
taggen, medan den som inte har en
tagg anmäler sig vid ingången och kan
få en guidad tur på skolan eller köpa
någonting i vårt café, berättar Kärsti
Öberg.
– Vi vill gärna visa upp och berätta om vår skola och eftersom vi är

uppvuxna i ett öppet samhälle så är
det självklart att alla ska få komma in,
men samtidigt måste vi bygga upp en
säker skola. Därför har vi ett taggsystem istället för vakter.
Skolan gör också en satsning på att
vara hjärnsmart, se till att störande
moment inte finns i klassrummet och
genom att hela tiden planera in rörelse
i undervisningen ska eleverna kunna
ta in kunskapen på ett bättre sätt. De
ska inte sitta stilla i längre än 20 minuter, i klassrummen kan eleverna välja
mellan att sitta vid cykelskolbänkar
där de kan trampa samtidigt som de
arbetar, där finns ståbord och sittbollar. Dessutom finns det en stor bredd
av rastaktiviteter för att öka motivationen till rörelse.
– Vi har en fantastisk miljö som är
en tillgång för alla som bor i Skurup,
det finns promenadstråk runt skolan
vilket också bidrar till att det är folk i
rörelse så att vi förhoppningsvis slipper skadegörelse, vi vill skapa en skola
som alla kommuninvånare kan ta del
av, säger Kärsti Öberg.
En skola för alla
Bland annat kan kommunens föreningar eller deltagare i företagarföreningen hyra aulan som har 180 platser,
en bioduk och tillgång till ett kök.
Det går även att hyra konferensrum i
skolan eller hemkunskapssalen.
– Vi arbetar för att skolan ska ha en
röd tråd, från förskoleklass till sista
året på gymnasiet och vårt skolområde är en del av en långsiktig plan för
Skurup, säger Mattias Liedholm.
– Nästan alla elever som går i skolan
i Skurups kommun är här någon gång
och efter skoltid finns det möjlighet för
andra medborgare att komma hit.

Besök
Prästamosseskolan
Öppet hus den 13 september.
Mellan klockan 13.00 och 16.00

Tips!
inför hösten

EFTER SOMMAR OCH SOLSKEN
KOMMER...HÖST OCH KYLA.

Men du ska inte behöva frysa.
– Våra system kickar igång automatiskt,
säger driftstekniker Christian Nilegård.
I samband med de första kyliga nätterna
kan det naturligtvis upplevas som om
det är något kallare inomhus eftersom
systemet har svårt att hänga med när det
varierar mellan tre grader minus under
natten och 13 grader plus under dagen.
Därför ger Christian sina bästa tips.

Nu kommer hösten
- så fungerar ventilationen
# Öppna luftventilerna. Det ger
dig bättre luft.
#	Rengör luftventilerna två
gånger om året.
#V
 ädra. Det bästa sättet att avlägsna
dålig luft eller fukt är att vädra. Öppna
korsdrag genom lägenheten, fem
minuter räcker för att lägenheten ska bli
ordentligt vädrad.
#M
 atos. Om du ska vädra ut matos, öppna
ett fönster i en angränsande rum och
stäng dörren till köket. Om du öppnar ett
fönster i köket bildas ett övertryck och
matoset drivs ut i resten av lägenheten.
#	Köksfläkten.Rengör filtret minst en
gång i månaden. Ett smutsigt filter utgör
en brandfara,
#	Vädra i badrummet. Det är naturligt att
det är vått och fuktigt i ett badrum, men
för mycket fukt kan ge fuktskador. Därför
är det viktigt med ventilation.
#	L åt dörren till badrummet stå lite öppen.
#	Har du ett fönster? Öppna och vädra.
#	Var uppmärksam på fukt och mögel
och håll rent på ställen där luften har
svårt att cirkulera (bakom eller under
badkaret, du vet väl att du kan ta bort
fronten för att städa?)

Aula med stor bioduk och bra ljud.

Hemkunskapssalen kan hyras av föreningar.

#	Behöver du hjälp? Kontakta oss via
mina sidor på www.skurupshem.se
eller ring Boservice.
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Baka som ett proffs!

Bagaren bjuder på sina bästa äppelkakor.

September, höst och en underbar äppelkaka. Det är en fantastisk
kombination som även kunderna på Conditori Centrum uppskattar och
nu delar bagaren Joachim Dahlqvist med sig av sina favoriter.
■ I slutet av augusti inleds höstsäsongen på bagerierna och stadens konditori
fylls med de ljuva dofterna av äpple och
kanel. Bagare Joachim Dahlqvist som
har försett Skurupsborna med äppelkakor och andra bakverk i närmare fyra
år tycker verkligen om när sommaren
övergår till höst och han får arbeta med
äpplen igen.
– Det är en favorit eftersom det är
så användbart, det går att göra kakor,
muffins, en kompott eller varför inte en
sylt till minkarna, säger han.
– Det finns så många alternativ som
passar till så många olika tillfällen. Själv
föredrar jag ett lite surare äpple för då
kan man använda kanel och socker,
eller kanske göra en gelé för att få en
större smakupplevelse. Dessutom är ett
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fastäpple trevligt, det ger mer struktur.
Han har valt ut två recept som han
delar med sig av till Gåsabladets läsare,
en traditionell skånsk äpplekaka och en
”Äpplebåt”.

På nästa sida
hittar du två av
hans exklusiva
recept!
– De är en lite lyxigare variant, vi gör
den på hemmagjord smördeg men det
går lika bra att köpa färdig smördeg,
förklarar bagare Dahlqvist.
– Den går åt som smör i solsken när
vi börjar baka den under hösten och jag

tycker att den är perfekt eftersom det
går att forma den på olika sätt och man
dessutom kan servera den i portionsbitar. Det blir en lyxigare fika eller en fin
dessert.
En annan anledning till at använda
äpplen är att det finns gott om dem i de
skånska trädgårdarna, det går att gynna
lokala handlare och dessutom anser han
att det är ett mycket bra sätt att ta hand
om överbliven frukt från trädgården.
Men för att lyckas så krävs det också
att den som bakar är noggrann.
– Det går inte att höfta när man bakar, säger Joachim Dahlqvist.
– Ju mer noga man läser receptet
och följer de instruktioner som finns
ju bättre blir resultatet och ju bättre
smakar det.

i mitten på den utkavlade degen
och vik över resterande deg så
att smöret täcks.
3. K avla nu ut degen till en rektangulär
form och gör ett fyrslag. Ett fyrslag är när
du viker in båda kortsidorna emot mitten
& sen viker man över en gång så att man
skapar 4 lager. Låt degen nu vila 5 min
och upprepa sedan detta två gånger till,
sedan är degen klar. Låt den sedan vila i
10 min innan du kavlar ut den till önskad
tjocklek. Jag rekommenderar
att den är 1,5 cm tjock.

”Äpplebåt”
Wienersmördeg:
Smörplatta till inkavling:
330 g normalsaltat smör.
115 g vetemjöl
1. A rbeta ihop smör och mjöl, forma
det till en rektangel ca 3 cm tjock.
Låt stå kallt i ca 20 min.
Grunddeg:
215 g vetemjöl
20 g smör
10 g socker
1 st äggula
100 g kallt vatten
1. Blanda alla ingredienserna väl i
degblandare/hushållsassitent.

4. Stansa ut cirklar och lägg dem i
strösocker. Kavla ut dem lätt åt båda
hållen. Vänd på den och gör samma
sak en gång till. KLART!

”Skånska äpplakaga”
6 st medelstora äpple (valfri sort)
2 dl skorpmjöl
1 dl socker
6 msk riktigt smör
0,5 dl vatten
1.	Sätt ugnen på 200 grader. Skala och
dela äpplena, först i klyfter och sedan
i tunnare skivor.
2. Smöra en ugnssäker form rejält. Varva sen
äpple med skorpmjöl och socker. Avsluta
överst med skorpmjöl, ringla över vattnet
& klicka ut smöret.
3. Grädda i mitten av ugnen i ca 30 min,
tills att äpplet känns mjukt.
4. Servera med vaniljsås, grädde eller glass.

2. K avla ut degen, lägg i smörplattan

Kalendarium
Axplock i kommunen
September

12 Skurups bibliotek. Läs med pedagoghunden Harry. För barn mellan 7 och 10 år.
17-18 Abbekås bibliotek. Draksagor på
turné. För barn mellan 2 och 5 år.
18 Skurup, Folketspark. Höstmarknad.
18 Bygdegården Rydsgårdshus. Musikkväll,
Frank Sinatra afton.

Vaniljkräm

500 g mjölk
2 st vaniljstänger
50 g strösocker
6 st äggulor
75 g strösocker
40 g maizenamjöl
50 g smör, mjukt
1. Ställ en tom rostfri bunke i kylen.
2. Dela vaniljstängerna på mitten & lägg
dem i en kastrull tillsammans med
mjölken och 50 g socker. Låt blandningen
koka upp och tag sedan kastrullen från
plattan.
3. Vispa ihop äggulor, 75 g socker och
maizenamjölet.
4. Ta upp vaniljstängerna, skrapa ur märgen
och lägg tillbaka märgen i kastrullen. Häll
ner äggblandningen i kastrullen och koka
upp under omrörning. Låt densedan koka
i 2-3 minuter under omrörning.
5. S
 ila ner vaniljkrämen i den kylda rostfria
bunken. Plasta in bunken och låt krämen
svalna ner till 20 grader.
6. V
 ispa ner det mjuka smöret i den
avsvalnade vaniljkrämen och ställ
sedan in den i kylen.
Så skapar du äppelbåten:
Tag de utkavlade degbitarna och dra en
sträng vaniljkräm i mitten, spara en halv cm
vid varje ända av degbiten. Lägg halverade
äppleklyftor på vaniljkrämen, strö över
kanelsocker(en blandning av hälften socker
och hälften kanel).

levande musik, hantverk och jultomte.
30 Torget i Skivarp: Jul i byn. Julmarknad
med närproducerade produkter.
December
1 Skurup, Långlördag. Butikerna på orten
har öppet extra länge.
1 Stortorget i Skurup: Lions julmarknad med
musik, dans kring granen och loppis.

19-22 Johannamuseet.
Säsongsutställningen för sådär 50-60 år
sedan.

18-10 Skurup, Folketspark. Höstmarknad.

20 Rydsgårds bibliotek. Fredagsmys
på turné. För barn mellan 0-6 år och
medföljande vuxen.

28-31 Stortorget i Skurup: Blodbussen,
välkommen att lämna blod.

2-23 Skurups Bibliotek: Utställning av
den unga, prisbelönta konstnären Nike
Åkerberg.

November

6 Skurups bibliotek: Teknik-drop in.

4 –30 Skurups Bibliotek: Utställning av
den unga, prisbelönta konstnären Nike
Åkerberg.

10 Skivarps bibliotek: Bokklubb 9-12.

26 Svaneholms Slott by Night. Guidade
turer.
26-29 Johannamuseet.
Säsongsutställningen för sådär 50-60 år
sedan.

26 Skurup, Långlördag. Butikerna på orten
har öppet extra länge.

5 Skurups Bilbliotek: Bokcirkel 13 +.

28 Skurup, Långlördag. Butikerna på orten
har öppet extra länge.

16 Skurups bibliotek: Läs med pedagoghunden Harry.

Oktober

16 Svaneholms Slott: Traditionell
julmarknad mad hantverk, mat, trolleri och
musik.

5 Skivarps Torg: Pantoffelmarknad i
Skivarp.

3 Skurupsbibliotek: Boksirkel 13 +.

5 Örsjö: Lions höstloppis på Örsjö Boställe

17 Svaneholms Slott: Traditionell
julmarknad.

10 Svaneholms Slott by Night. Guidade
turer.

23 Johannamuseet: Julmarknad med
levande musik, hantverk och jultomte.

11 Skurups bibliotek. Teknik-drop-in.

24 Johannamuseet: Julmarknad med

Bouleturneringen den 14/8.
Lag Skurupshem vann i år igen.
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Lös Gåsakrysset!
3 vinnare får 4 biobiljetter var

Skicka lösningen till Skurupshem AB, Box 16, 274 21 Skurup. Senast 20/10 2019 vill vi ha ditt svar

Namn:

Adress:

Postadress, Ort:

Telefon:

Ett grattis till Ann-Marie Ehrnbom, Eric Kensmar
och Birgitta Nyman.
Alla tre är vinnare i Gåsabladets kryss nr 2 och har fått
sina biobiljetter på posten.
Är du också sugen på att se en film i höstmörkret?
Lös krysset och var med och tävla!

