
 

 

 

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 

 

Tid: måndag 7 oktober, 2013, kl. 15.00–17.00 

Plats: Nya Rådhuset, sessionssalen  

 

Närvarande: 
Sven-Anders Sölveborn, v.ordf. BLR, Snårestad 
Hans-Erik Nilsson, Ingelstorp 
Py Paavolainen, Rögla 
Bernd Rentzing, Sjörup-Vallösa 
Henning Wittmeyer, Snårestad 
Lars-Göran Nilsson, ordf. BLR Rögla 
Mats Höjeberg, Hammar 
Bo Björkman, Glemmingebro 
Ann-Christine Karlsson, Örums  
Ann-Helén Hallin, Köpingebro 
Margareta L Nörregård, Hagestad 
Anders Mårtensson, Sövestad 
Kurt-Åke Lindhe, Kabusa 
Bengt Isacsson, Kåseberga 
Ove Söderling, Kåseberga 
Anders Larsson, Glemmingebro 
Bengt Olhagen, Löderup 
Lars Johansson, Svarte 
Lars Christersson, Nybrostrand 
Flemming Eklund, Nybrostrand 
Christel Jönsson, kommundirektör 
Kristina Bendz, kommunalråd 
Kent Mårtensson, oppositionsråd 
Kerstin Wulff, förvaltningschef SAM 
Leila Ekman, stadsarkitekt 
Ewa Alwén, samordnare 
 
 
Gäster: 
Hanna Tell, planarkitekt 
Jessica Fredson, Ystad Energi, vd 
Karin Lintrup, Ystad Energi, marknadsförare 
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Pär Strand, Ystad Energi 
Martin Andersson, Ystad Energi, ordförande i styrelsen 
 
 
 1.  Mötets öppnande, föregående anteckningar 

Kristina Bendz hälsar alla välkomna. Föregående anteckningar läggs till handlingarna.  
Leila Ekman, stadsarkitekt presenterar sig. 
 
2. Fokus på byarna – lägesrapport 
Hanna Tell informerar om Fokus på byarna, dialog med kommunen och byarna. Svarte är 
klart och materialet har lämnats till politiken för budgetarbete. Arbetet i Svarte har fungerat 
bra. Nästa by är Löderup. Diskussion kom upp igen att de små byarna kunde gå ihop och ha 
sin ”fokus på Byarna” tillsammans, vilket skulle förkorta totaltiden. Efter Designdialog tar det 
minst 5 år innan arbetet är igång. 
http://www.ystad.se/Ystadweb.nsf/AllDocuments/860639E0A908FEFDC1257B1F0057662D 
 
 
3. Vision 2030 – lägesrapport 
Christel Jönsson informerar om Vision 2030, vilket innefattar hela Ystads kommun. 
Politikerna har fått allt material och arbetar just nu med materialet. Förhoppningsvis kommer 
den att tas upp i Kommunfullmäktige i oktober eller november. 
Fem kärnområden är prioriterade:  
Miljö, Kultur, Tillväxt, Utbildning och Vård & omsorg. 
 
4. Cykelvägar – lägesrapport 
SÖSK, kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad har lämnat ett remissyttrande. 
Bifogar denna. 
Trafikverket har följande cykelvägar som prio 1, 2015-2018. 
Hammar – Skillinge, cykelväg för ”besöksnäring” 
Hedeskoga – Sövestad, cykelväg för ”arbetspendling” 
Finansiering är 50/50 kommunen och Trafikverket. 
Frågan kommer upp igen angående en informationsskylt vid Kabusakorset att cykelvägen tar 
slut vid Hammar. Trafikverket fick frågan och skickade den vidare till Trafikmiljöenheten. 
Kommunen har fått svar att de inte kommer att sätta upp en skylt. 
Tillstånd krävs från Trafikverket för att sätta upp en skylt. 
 
5. Hastighet i byarna 
Kristina Bendz informerar om att regeringen inte har beslutat om att endast använda jämna 
hastigheter 40, 60, 80, 100 och 120. Vilket betyder att alla hastigheter finns kvar, alltså inga 
ändringar.  
Ystads kommun har ändrat i staden från 50 till 40 och behållit 50 i byarna. 
Tomelilla och Skurups kommun har gjort tvärtom 40 i byarna och 50 i staden. 
Byarna vill ha fler hastighetskontroller, får kontakta polisen och Trafikverket för att få 
mätstation. 
 
6. Fiberutbyggnad – lägesrapport 
Jessica Fredson, Karin Lintrup, Pär Strand och Martin Andersson informerar om 
fiberutbyggnaden: 
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http://www.ystad.se/Ystadweb.nsf/AllDocuments/860639E0A908FEFDC1257B1F0057662D


• Räknar med att utbyggnaden 2020 ska vara 95 % 
• Landsbygdsstödet, information ska ges till alla byarna 
• Informationsmöten görs en gång per månad 
• En bredbandsstrategi kommer nästa år 
• Byalagen tycker att ”täckning och tempo” är viktigt och behöver ökas 

 
Bifogar ppt. 
 
7. Sommarblommor/antal, julgranar/belysning och bymiljö 
Byalagen tycker att 50 blommor per by är för lite. Svaret är att detta är en ekonomisk fråga. 
Angående julgranar och belysning, en del byar får julgran och en del inte. Belysning varar 
oftast i 3 år. Kostnaderna för dessa är stor. En del av byarna har varit i kontakt med SAM och 
fått ”spotar” vilka belyser ett trä underifrån. Kostnaden för alla blommar i kommunens 
växthus är 600 000 kr. Använd de extra pengar som byarna/byalagsrådet fått till marschaller 
eller till något annat. Bymiljö, kontakta Ulf Andersson, stadsträdgårdsmästare och diskutera 
problem och eventuella önskemål 
 
8. Farthinder vid västra infarten i Ystad  
Farthindret är byggt för att få ”tung” trafik att välja ringleden. Frågan om farthindret kan 
”göras mindre”, Kerstin Wulff, förvaltningschef SAM, återkommer i frågan.  
 
9. Övriga frågor 
 Inga. 
 
10. Mötets avslut och nästa möte 
Kristina Bendz tackar för ett bra möte. 
Nästa möte måndag 9 december kl. 16.00 
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