
 

 

 

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 

 

Tid: måndag 9 december, 2013, kl. 16.00–18.30 

Plats: Nya Rådhuset, sessionssalen samt våning III 

 

Närvarande: 
Hans-Erik Nilsson Ingelstorp 
Lars-Göran Nilsson, ordf. BLR Rögla 
Py Paavolainen, Rögla 
Ingvar Karlsson, Örum 
Ann Christine Karlsson, Örum 
Kurt-Åke Lindhe, Kabusa 
Mats Höjeberg, Hammar 
Sven-Erik Mårtensson, Hammar 
Ann-Helén Hallin, Köpingebro 
Bernd Rentzing, Sjörup-Vallösa 
Bruno Beijer, Kåseberga 
Bengt Isacsson, Kåseberga 
Göran Göransson, Löderup 
Lars Christersson, Nybrostrand 
Flemming Eklund, Nybrostrand 
Anders Larsson, Glemmingebro 
Ann Britt Frick, Glemmingebro 
Bengt Olhagen, Löderup 
Lars Johansson, Svarte 
Anders Mårtensson, Sövestad 
Henning Wittmeyer, Snårestad 
Göran Jacobsson, Hagestad 
Margaretha Nörregård, Hagestad 
Pål-Christer Pålsson, Sövestad 
Christel Jönsson, kommundirektör 
Kristina Bendz, kommunalråd 
Kent Mårtensson, oppositionsråd 
Leila Ekman, stadsarkitekt 
Ewa Alwén, samordnare 
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1. Mötets öppnande, föregående anteckningar 
Kristina Bendz hälsar alla välkomna. Föregående anteckningar läggs till handlingarna. 
 
2. Kommunens strategi för utbyggnad av avlopp på landsbygden 
Det är avsatt totalt 40 miljoner kr under en 4 års period. 

• Kommunen borde ha en övergripande strategi 
• VA-lagen får inte skatteprioriteras 
• Kraven har ökat från regeringen angående enskilda avlopp 
• Reningsverket har idag inte kapacitet till fler avlopp 
• Byarna kommer att prioriteras, landsbygden därefter 

 
Vi beslutar att bjuda in Christina Molin, VA-chef, till nästa möte och tar upp denna fråga 
igen. 
 
3. Säkerheten vid busshållplatser på landsbygden 
Byalagen mailar in/fotograferar sina busshållplatser, som de anser är ”farliga” och mörka. 
Kristina Bendz, Kent Mårtensson och Christel Jönsson tar dessa frågor med sig till 
Trafikverket. 
 
4. Kommunens sätt att hantera frågor från BLR i jämförelse med hur medborgarförslag 
hanteras (samverkansavtalet) 
Medborgarförlag, här får 99 % ett svar. 
Det kom upp en fråga från Köpingebro: har skickat in önskemål om belysning på 
Stationsvägen. Skickade till SAM 2010. 
Investeringar på 500 000 är avsatta till Fokus på byarna. 
Investeringar på 200 000 är avsatta till Medborgarförslag. 
 
Vi beslutar att vid ett möte bjuda in presidiet i SAMnämnden, många frågor som byalagen tar 
upp berör dessa. 
Hur hanteras frågorna här i detta samråd? 
Byalagen vill ha tydligare anteckningar, känner att de inte får svar alla gånger. 
 
5. Sotningsfrågor och hur SÖRF har hanterat dessa, vill ha en föredragning vid nästa 
samrådsmöte 2014 
Ewa Alwén bjuder in ansvarig till nästa möte. 
 
6. Presentation av en framtidsvision i Kåseberga 
Vederbörande person fick annat uppdrag och vi tar detta till nästa möte. 
 
7. Övriga frågor 
Vägskyltar pekar fel efter diverse stormar. Fotografera dessa och skriv vägnamn och maila in 
dessa till Ewa Alwén för vidare handläggning.  
 
Diskussioner kring fibernätet kom upp igen. Bland annat hur ser redovisningen ut. Lämnar 
denna fråga till Ystad Energi och återkommer.  
 
Granar och belysning läs mer på 
http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/A7FE96D3330ACAD6C1257C4400374249 
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Vad gör byalagen med de 25 000 kr de får av kommunen? Byalagen kommer att redovisa 
detta vid ett möte. 
 
 
 
8. Mötets avslut, nästa möte 

• Måndag 24 februari, kl. 15.00, Nya Rådhuset, sessionssalen 
• Måndag 19 maj, kl. 15.00, Nya Rådhuset, sessionssalen 

 
Vi fortsätter en trappa upp och äter lite julmat. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// ewa // 
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