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TVÄTTSTUGAN
SÅ FUNGERAR TAGGEN
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SÅ RÄDDAR DU DIN

KABEL-TV

Lös
Gåsakrysset!
VINN BIOBILJETTER

Äntligen är det klart!

FIBER ÄR FRAMTIDEN. Du har
kanske hört det förr, men i det här
fallet är framtiden redan här.
Därför är det viktigt att alla hyresgäster som vill behålla sin kabel-TV
efter 2020 fyller i sitt hyresgästmedgivande. Det krävs för att vi ska kunna
installera fiber i just ditt område.
För dig som hyresgäst betyder
fiber att du kan ha kvar din kabel-TV
när leverantören Skurupselverk och

Sydantenn stänger ner den drift som vi
har i dag. Enligt beräkningen stängs
kopparnätet ner etappvis, med start
2020. Därför är det väldigt viktigt att
vi kommer igång med fiberinstallationen i alla våra områden så snabbt som
möjligt. När mer än hälften av hyresgästerna i ett område gett ett positivt
svar kan vi påbörja installationen.
För dig som hyresgäst har fiberanslutningen flera fördelar. Arvid Qvarnström från Sydantenn jämför det med
när man en gång drog in telefonkabel
i alla hushåll detta kan du läsa mer om
det på sida 5.
Vi på Skurupshem vill också passa
på att påminna om vårt “Nöjdkundindex” som nu skickas ut till slumpmässigt utvalda hyresgäster och där får vi
se hur nöjda ni som hyresgäster egentligen är. Under 2020 kommer samtliga
av våra boende fått ut enkäten. Det är
en möjlighet för dig att påverka ditt

boende, påtala vad som behöver göras
och låta oss ta del av de frågor som är
viktiga för just dig.
Så ta chansen och var med och påverka ditt eget boende.
Innan jag avslutar den fjärde ledaren
till vår tidning Gåsabladet, som faktiskt fyller 1 år i mars nästa år, vill jag
passa på att ge vår syn på det år som
gått. 2019 har varit ett väldigt bra år, vi
har lyckats utveckla bolaget i enlighet
med styrelsens ambition och vi har en
ny spännande tid som väntar framöver.
Under december månad ska vi inleda
förhandlingarna om våra kommande
hyror med hyresgästföreningen och
därefter väntar lite ledighet över julen.
Avslutningsvis vill vi på Skurupshem
önska er alla en god och glädjefylld jul,
ett gott nytt år och en god fortsättning.
Väl mött 2020

Hyresavi som e-faktura!
Som i en del i vårt miljöarbete erbjuder vi nu dig som hyresgäst att kostnadsfritt
få din hyresavi som e-faktura. Samtidigt som du bidrar till en bättre miljö med
pappersbesparing får du även en enklare hantering av din avi. Mer information
angående e-faktura finns på din internetbank. I samband med att vi erbjuder
e-faktura kommer vi även att övergå till att skicka ut våra hyresavier varje
månad. Det vill säga att kvartalsfaktureringen där våra fastighetsskötare
delat ut avier till er försvinner. Naturligtvis kommer autogirot att finnas
kvar för dem som föredrar detta.
Vår förhoppning är att ni som hyresgäst kommer att
välja e- faktura eller autogiro för en hållbar miljö.

Vi på Skurupshem önskar alla
våra hyresgäster en riktigt
God Jul & ett Gott Nytt År
När det gäller
Boservice, notera att
våra fastighetsskötare
ringer från dolt nummer

Gåsabladet
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Nytt ansikte
på Boservice
När du ringer till Boservice är det Håkan
Ödahl som svarar på frågor om boendemiljön och tar emot felanmälningar.
Vill ni ha kontakt med honom har han
telefontid; vardagar mellan 10.00-12.00.
Du når honom på telefonnummer:
0411-536450/2
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Pierre Esbjörnsson
Vd

Daniella Ivkovic
Bolagssekreterare

Martina Dosen
Ekonomichef

Daniel Krook
Ekonomiassistent

Ulla Friberg
Kundtjänst

Cecilia Carlstedt
Kundtjänst

Johan Mattsson
Byggprojektledare

Andreas Olofsson
Teknisk förvaltare

Madelene Erlandsson
Fastighetsförvaltare

Håkan Ödahl
Teknisk administratör

Christian
Driftstekniker

Jimmy
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Erik
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Tord
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Martin
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Lasse
Områdesansvarig
Fastighetsskötare

Förvaltning

Administration

Här är vi på
Skurupshem

Öppet

VID AKUTA JOURÄRENDEN NÄR KONTORET
ÄR STÄNGT RING 010-222 26 50.

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

Fredrik
Samhällsfastigheter

Niklas
Samhällsfastigheter

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

Ändrade öppettider under jul och nyårs helgen
23/12 9.00-12.30, stängt 24-29/12, 30/12 09.00-12.30, stängt 31/12-1/1

Hussein
Fastighetsskötare

Göran
Samhällsfastigheter

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

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

– jul strålande jul

För att lyckas skapa en underbar julstämning hemma är blommorna minst
lika viktiga som maten, granen och musiken. Därför ger Helena och Annika
på Blomsterbutik Gardeco alla Gåsabladets läsare exklusiva tips på vilka
blommor som passar bäst till julen 2019.
■ I Gardecos ljusa och välfyllda butik
som flyttat upp till handelsplatsen i
Skurup har julen sedan länge
flyttat in. Butikens ägare
Annika och Helena har
lyssnat på trenderna
och beställt in de
blommor och det material som behövs för
att skapa en vacker
och stämningsfull
jul åt alla sina kunder
i Skurup med omnejd.
– Detta är en jul när
man kan hitta någonting
för alla, säger Annika Ylinen.
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– Själv tycker jag om när det är lite
avskalat, en vaxad hyacint eller två
som sköter sig själv på ett fat tillsammans med mossa, kottar
och några kanelstänger
eller kanske fjolårets
kulor. Det beror lite på
hur andan faller på.
Årets trend går fortfarande åt det naturliga hållet med material
från skogen, men med
en något busigare touch.
– Du kan hämta lite pinnar i skogen, kottar och lägga
som ett stilleben på en tallrik,

sedan slänga in en ljusslinga och det är
klart, säger Helena Kolhäger.
Samtidigt som hon vant binder
en vacker julbukett med amaryllis,
grankvistar, lärkträd, rosor och andra
röda bär lotsar hon Gåsabladet vidare
genom årets trender. Även om det
fortfarande handlar mycket om det
klassiska röda, finns det också kunder
som längtar efter att binda sin krans
eller skapa ett arrangemang i himmelsblått efter sin favoritförening, i
lila, silver eller i guld.
– Det är lika många kunder som vill
ha snittblommor som arrangemang till
jul. Båda två är fina. Det viktiga

är att tänka på hur man vattnar och
var blommorna står. En julstjärna
trivs inte i drag, inga blommor trivs
i värmen över ett element eller intill
en skål med frukt. En amaryllislök
eller hyacint ska inte ha något vatten,
snittamaryllis vill ha kallt vatten och
om du hänger din snittamaryllis upp
och ner i fönstret vattnar du med kallt
vatten i stjälken, men se till att solen
inte står på. Då vissnar den efter
någon dag.

Vad är det viktigaste att tänka på när
du ska köpa en julblomma i present?
– Tänk på vad du vill förmedla. Är
det en traditionell god jul eller vill du
något mer? Det är viktigt med dofter,
kanel, nejlika, gran och hyacint. Är någon känslig mot dofter ska du undvika
hyacinter och inte ha en kruka med
hyacinter i trappuppgången. Skulle du
ändå få en hyacint som doftar för starkt
inomhus kan du plantera ut den. Det
fungerar fint ända till det blir minusgrader.

Gör eget jularrangemang Fiber, ett

måste för
kabel-TV

1. Välj en kruka som du gillar
Gå till blomsteraffären och köp
blommor, i vårt arrangemang har vi
sju blommor. Ta en tur i skogen och
plocka material från marken. Du får
inte bryta några grenar.

I slutet av 2020 stänger driften
av den nuvarande kabel-TV:n ner.
Därför behöver alla hyresgäster
som vill behålla kabel-TV ge sitt
medgivande till att dra in fiber
redan nu.

2. Fyll på krukan med jord och
tryck till så att allt står stadigt. Lägg
mossan ovanpå så att den täcker
jorden. Dekorera med kuddmossa, det
ger arrangemanget olika höjd,
Därefter är det dags att pynta, med de
julkulor du har kvar från fjolåret, eller
annat du hittar i skåpen. Vill du ha
något nytt så besök din blomsteraffär.

Många hyresgäster oroar sig för att fiber
tvingar in en massa ny teknik i hemmet.
Så behöver det inte vara. En fiberanslutning har många fördelar, både praktiska
och ekonomiska. Med en fiberanslutning
får man en stabil och störningsfri uppkoppling mot omvärlden, vilket idag blir
allt viktigare oavsett om det gäller telefoni och TV eller bredbandstjänst.
– Med fiber tar man bort den tekniska
begränsningen. Man får både en stabilare TV och telefontjänst och snabbare
internettuppkoppling som inte påverkas
av väder och vind, förklarar Stefan Möller
VD Skurups elverk.

3. Färdigt. Men glöm inte att vattna
och tänk på vilka blommor som
vill ha mycket vatten och vilka som
vill ha lite mindre. Sedan får du
aldrig glömma att släcka ljusen! Ett
blomsterarrangemang är ett levande
material och kan ta eld.

sterbutik
Detta innehåller Blom
g:
an
em
Gardecos jularrang
2 Kuddmossa
2 små tak lökar
1 större tak lök
Murgröna
1 vaxad hyacint
1 vanlig hyacint
1 grön succulent
Grön mossa
1 ljus
7 små julkulor
3 små kanelstänger
Lärkekottar
1 rosett av sidenband.

Telefonnätet kommer avvecklas och även
kabel TV håller på att läggas ner på flera
ställen och där blir fiber det nya. Att byta
till fiber kommer i många fall leda till att
man sparar pengar på exempelvis den
fasta telefonin.

SÅ FÅR DU DINA BLOMMOR
ATT STÅ LÄNGE:

Blommor gillar inte temperaturförändringar, så ställ dem aldrig
på en spishäll, över ett element
eller i ett fönster.

Ställ inte blommorna nära en skål
med äpplen eller citrusfrukter.
Syran i frukten får blommorna
att vissna snabbare.
Ställ gärna lökväxter svalt över
natten. Vattna amaryllis och hyacint
mycket sparsamt. En amaryllis som
snittblomma vattnas med kallt vatten.
efär 220 kr.

ostnaden ung
Utan ljus är materialk

– Skurupshems lösning ger många
fördelar och det är möjligt att ha kvar
alla funktioner man har idag om man så
önskar, förklarar Arvid Qvarnström från
Sydantenn o. Tele AB.
– Man kan likställa indragningen av fiber
med att man en gång i tiden drog in telefonkabel i alla hushåll.
Runt 2500 hushåll i Skurups kommun
har redan bytt till fiber och målet är att
samtliga hyresgäster ska ha bytt till fiber
när den nuvarande driften stängs ner i
årsskiftet 2020/2021. I framtiden ska flera
samhällsnyttiga tjänster digitaliseras, allt
från att man idag kan studera och jobba
hemifrån till att hemlarmet kopplas via
fiberanslutningen.
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Katt, hund,
fisk eller orm?

Hos oss är alla djur är välkomna.
– Vi värnar om både djurens och människornas
bästa, säger Cecilia Carlstedt på Skurupshem.
■ Många av hyresgästerna i Skurupshems 1100 lägenheter har flyttat till
Skurup efter att tidigare ha bott på
landsbygden. Även om man bor inne i
Skurups tätort är landsbygden närvarande och då ingår djur, men de måste
skötas på ett bra sätt så ingen skadas
eller blir störd.
– Det är viktigt att både äldre och
unga som flyttar till Skurup ska kunna
fortsätta ha djur även om de bor i våra
hyresrätter, förklarar Cecilia Carlstedt.
– Vi får in väldigt få klagomål i förhållande till mängden djur som bor hos
oss och har aldrig behövt vräka någon
på grund av djur eller djurhållning.
Hos Skurupshem är alla djur välkomna, men de får inte misskötas eller
springa in på grannarnas tomter. De får

6

inte heller riskera att skada sig själva
eller andras saker.
– Mest populärt just nu är att man
har kaniner lösa i lägenheter, ungefär
som en katt, berättar Cecilia Carlstedt.
Oavsett djur är det viktigt att man
har rätt försäkringar till ditt djur och
den miljö det vistas i. Om du drabbas
av vattenskador från ett akvarium eller
om en kanin biter av en strömsladd kan
drabba grannarna och bli väldigt dyrt
för ägaren.
Om du som hyresgäst planerar
att skaffa djur som orm eller andra
exotiska djur behövs det ett tillstånd
från myndighetsnämnden för miljö och
byggnad. Du skickar din ansökan
till Skurups kommun och när den
behandlats får du svar med posten.

Djurhållning i Skurupshems bostäder
- Så fungerar det:
• H
 yresgäster får lov att ha husdjur
i lägenhet. Man ska tänka på att ha
god djurhållning och se till att djuret
inte förstör, då kan det bli kostsamt.
•	
Exempelvis katter som går ute.
Djuren får inte störa grannarna och får
man klagomål är det viktigt att man
håller koll.
• U
 teplats får inte användas som
rastplats. Det luktar och kan störa
grannar samt kan dra till sig skadedjur.
•	
Skällande hundar. Hundar får inte skälla
och störa grannar och det är även viktigt
att man ta upp efter sin hund när man
rastar denna.
•	
Exotiska djur. Om du har exotiska djur
såsom ormar eller liknande kräver detta
tillstånd, detta söker man på kommunen.
• Akvarium. Har du akvarium är det
viktigt att du har försäkring som täcker
eventuella skador i lägenheten, finns
som tillägg i din hemförsäkring.
•	
Tänk på vad som krävs av. dig som
ägare innan du skaffar ett djur. Detta
gäller oavsett om det är en hundvalp
eller en ödla. Läs på eller gå och prata
med någon som har djur och kan dom
för ditt och djurets välmående.

Skurupshem inför nya
rutiner för tvättstugor.
För hyresgästernas säkerhet.
Under hösten 2019 har hyresvärden inlett ett arbete med att
byta ut bokningssystemet i tvättstugorna samt låscylindrarna
till lägenheterna. Först ut är Skivarp och allt arbete görs för att
underlätta för hyresgästerna.I Gåsabladet får du information om
hur du som hyresgäst hanterar förändringen.
TVÄTTSTUGA
Varje hyresgäst får en egen tagg. Detta för att
ingen ska kunna gå in under den tid du bokat.
Så bokar du tid

1. Lägg din tagg på den blåa markören framför den stora
skärmen (taggläsaren) utanför tvättstugan. Då visas din
personliga sida.
2. Markera boka och bekräfta med OK.
3. Kalenderbilden med de tider som finns i tvättstugan visas.
De röda är bokade, de gröna är lediga. Välj dag och tid.
Tryck OK
4. Flytta den blå markeringen med pilknapparna, välj pass
och bekräfta med OK. Bokningen är klar när bilden med
“Bokning OK” visas. Välj ”BACK” för att återgå till första
sidan.
Om du är osäker sitter en beskrivning på hur det fungerar
på väggen utanför tvättstugan.

Så går du in

Svep din tagg framför den blå markören på taggläsaren.
Det klickar till i dörren och du kan öppna.
Om du glömt någonting i tvättstugan

Du ser vem som har haft tvättiden innan eller vem som
tvättar efteråt på tavlan. Prata med din granne om du
glömt något så kan han eller hon släppa in dig.
Ny låscylinder

Den nya cylindern har ett litet S till
vänster, det står för serviceläge.
Om du felanmält någonting i
din lägenhet och väntar på
en reparatör, sätt nyckeln i
läget S. Då kan reparatören
komma in i din hyresrätt.
Annars går inte det.

Så avbokar du

Vill du avboka din tid tryck på ”Avboka”. Avbokningen är
klar när bild med “Avbokning OK” visas.

December

Kalendarium
Axplock i kommunen

12 Dannero: Lions Trivselträff med Lucia
kl 13.30. Entré 120 kr, endast förköp
13 Skurups kyrka: Skurup för musikhjälpen
13 Mölleskolans fritidsgård: Julkonsert
med elever från Kulturskolan kl 15.
14 Folkets Park: Gasen i botten med
PÖKERZ kl. 21.00-01.00

25 Folkets Park: Juldagsdans
med Enjoy kl. 21.00-01.00
Januari
9 Skurups bibliotek:
Släktforskarjour kl 15.00-18.00 Fri entre
12 Skurups kommun, Graninsamling.
Ställ ut din gran senast kl 10:00,
hämtningen kostar 40 kr

16 Rutgerskolans aula:
Dansuppvisning kl 18-18.20

18 Skurups bibliotek: Gåsamys med
Rockis och Poppis kl. 13.30 & 15.00.
Biljetter 50 kr, förköp på biblioteket.

16 Rutgerskolans aula:
Dansuppvisning kl 19-19.20

Februari

17 Rutgerskolans aula:
Dansuppvisning kl 18-18.20
17 Rutgerskolans aula:
Dansuppvisning kl 19-19.20
18 Rutgerskolans aula:
Konsert med Östergårdsskolans
klassorkester. kl 18
21 Skurup, Långlördag. Butikerna på
orten har öppet extra länge

6 Skurups bibliotek: Släktforskarjour
kl 15.00-18.00 Fri entre
14 Lions ljushjärtan på Gågatan i
Skurup klockan 16 - 18.
Mars
1 Abbekås Golfklubb öppnar
sin restaurang igen
5 Skurups bibliotek: Släktforskarjour
kl 15.00-18.00 Fri entre
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Lös Gåsakrysset!
3 vinnare får 4 biobiljetter var

Skicka lösningen till Skurupshem AB, Box 16, 274 21 Skurup. Senast 14/1 2020 vill vi ha ditt svar

Namn:

Adress:

Postadress, Ort:

Telefon:

Ett stort grattis till Anna Sjödin, Majlis Svensson och
Anna-Karin Lönnborn.
Alla tre är vinnare i Gåsabladets kryss nummer 3 och
har fått sina biobiljetter på posten.
Vill du också ha chansen att vinna biobiljetter till
julens premiärer? Lös krysset och var med och tävla.

