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Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 
 
Tid: måndag 11 februari, 2013, kl. 16.00–17.45 
 
Plats: Nya Rådhuset, sessionssalen  
 
 
 
Närvarande: 
Karin Lindberg, Löderup 
Harriet Wiebe, Löderup 
Lars-Göran Nilsson, ordf. BLR, Rögla 
Bruno Beijer, Kåseberga 
Ove Söderling, Kåseberga 
Py Paavolainen, Rögla 
Sven-Erik Mårtensson, Hammar 
Mats Höjeberg, Hammar 
Kurt-Åke Lindhe, Kabusa 
Anders Larsson, Glemmingebro 
Lars Johansson, Svarte 
Nils-Evert Erlandsson, Hunnestad 
Anders Mårtensson, Sövestad 
Flemming Eklund, Nybrostrand 
Kerstin Wulff, förvaltningschef SAM 
Christel Jönsson, kommundirektör 
Kent Mårtensson, oppositionsråd 
Ewa Alwén, samordnare 
 
Gäst: 
Hanna Tell, Plan & Bygg 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande, föregående anteckningar 
Kent Mårtensson hälsar alla välkomna och tar över ordförandeskapet idag, Kristina Bendz är 
på semester. Föregående anteckningar läggs till handlingarna. 
 
§ 2 Fokus på Byarna 
Hanna Tell, planarkitekt informerade och visade en ppt angående ett nytt projekt ”Fokus på 
Byarna”. Syftet med projektet är att för en by i taget titta på vad som är bra, vad som är 
mindre bra och vad som kan utvecklas i byn. Tre träffar i varje by, där den sista träffen har ett 
utkast till fokusprogram som diskuteras.   
Målsättningen är att genomföra två byar per år.  
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Det kom upp ett förslag från Rögla, att eventuellt kunde ”de riktigt små” byarna kanske gå 
ihop och ha sin ”Fokus på Byarna” tillsammans, vilket skulle förkorta totaltiden.  
Först ut är Svarte, första träffen i slutet av januari, sedan träff två i februari och en avslutande 
träff i mars. Tanken är att ca 20-25 personer deltar i träffarna.  
Nästa by blir Löderup. 
Bifogar ppt. Samt läs mer på ystad.se 
http://ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/BD268ADB96C3047AC1257AFA00433FA8 
Hanna Tell, 57 72 41 och hanna.tell@ystad.se. 
 
 
§ 3 Lokaler för byalag 
Diskussion kring att Nybrostrand inte har någon lokal för bl.a. möte i byalaget. Det finns två 
hus, om du står vid parkeringen vid Nybrobadet finns det ett hus till vänster och ett till höger. 
Huset till vänster: kallas ibland Nybrostrands koloni, Nybrostrand 9:307, ägs av kommunen 
och Jan Magnusson arrenderar och han i sin tur hyr ut.  
Huset till höger: huset ligger längre ner mot havet och ägs av Köpingebro Scoutkår.   
http://www.ssf.scout.se/sodraskane/om-oss/scoutkarer/kopingebro-scoutkar/kontakt/ 
 
Kent Mårtensson tar denna fråga ”lokaler i framtiden” för både juniorer och seniorer med sig.  
 
§ 4 GC-vägar och belysning – lägesrapport (förstudier) 
Byalaget i Löderup ska göra en skrivelse, väg och trafikfrågor och maila dessa till Ewa Alwén 
för vidarebefordran.  
Kommunen har två träffar per år med Trafikverket.  
Lägesrapport från förstudier av kommande cykelvägar: 
Hedeskoga  Sövestad 
Hammar  Kåseberga 
Inga besked ännu. Så fort någon information kommer, mailas denna ut till byarna. 
 
Diskussioner kring enklare cykelvägar på privata ägor. Byalagen hjälper gärna till med 
kontakten med jordägarna.  
 
Kerstin Wulff har fått svar från Trafikverket gällande att sätta upp en skylt vid Kabusakorset 
att CG-vägen tar slut vid Hammar. Trafikverket tyckte att förslaget var bra och man kommer 
att skicka frågan vidare till Trafikmiljöenheten som är ansvarig för frågan. Kan Byalaget i 
Hammar hålla lite koll och meddela om ingen skylt kommer upp så får KW ”jaga” 
Trafikverket i frågan.  
 
§ 5 Samverkansdokumentet 
Kristina Bendz, Kent Mårtensson, Sven-Anders Sölveborn och Lars-Göran Nilsson ingår i 
gruppen som ska utvärdera Samverkansdokumentet. Alla får ett ex. och vi tar denna fråga till 
nästa möte.  
 
§ 6 Skatteunderlag för byarna 
Kent Mårtensson har fått information av Marcus Nilsson, ekonomichef angående frågan: 
”Några specifika uppgifter om byarnas skatteintäkter finns ej. Någon särskild budgetering i 
kommunen som kan kopplas till byarna görs ej”.  
 
Ystads kommuns bokslut 2012 läs mer om hur pengarna används: 
http://ystad.se/ystadweb.nsf/alldocuments/3CE0DA95F2D14C04C1257B05002E7C4A 

http://ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/BD268ADB96C3047AC1257AFA00433FA8
mailto:hanna.tell@ystad.se
http://www.ssf.scout.se/sodraskane/om-oss/scoutkarer/kopingebro-scoutkar/kontakt/
http://ystad.se/ystadweb.nsf/alldocuments/3CE0DA95F2D14C04C1257B05002E7C4A
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§ 7 Vision 2030 
Christel Jönsson informerar och visar ppt angående ”Vision 2030”. Fem kärnområden är 
prioriterade: Miljö, Kultur, Tillväxt, Utbildning och Vård & omsorg. Diverse olika aktiviteter 
är inbokade bl.a. ”butik på stan” (mars-maj) med politiker och tjänstemän är inblandade i 
arbetet kring Vision 2030 och Fördjupad översiktsplan för Ystads kommun. Bifogar ppt. 
 
§ 8 Övriga frågor 
Byalagen informerar om nästa Byalagsrådsmöte som är den 8 april kl. 18.30 i Löderup, 
återkommer om plats. Här kommer Christel Jönsson att närvara och informera om ”Vision 
2030”. 
 
§ 9 Mötets avslut, nästa möte 
Kent Mårtensson tackar för ett bra och givande möte. 
 
Nästa möte måndag den 29 april kl. 16.00, Nya Rådhuset, sessionssalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
//ewa// 
 


