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BYTRÄFF 1
Tittar på byn 
tillsammans och 
fokuserar på hur 
det ser ut idag.

FOKUS PÅ BYARNA

BYTRÄFF 2
Fokus på  
framtiden.

BYTRÄFF 3
Utkast till fokus-
program presen-
teras. Synpunkter 
och hur man kan 
arbeta vidare med 
dessa sammanfat-
tas i slutet.

Fokus på byarna är ett dialogprojekt mellan kom-
munen och representanter från byarna. Syftet är 
att titta på vad som är bra, vad som är mindre bra 
och vad som kan utvecklas, framförallt i den fysiska 
miljön. 

Arbetet är upplagt så att byalaget, boende i alla 
åldrar och representanter från kommunen samlas 
i tre byträffar. Där diskuteras hur det ser ut idag 
samt vilka önskemål och förslag som finns kring att 
utveckla sin by. Resultaten av byträffarna samman-
fattas slutligen i ett fokusprogram.

Fokusprogrammet ska bland annat redovisa förslag 
på åtgärder över byns utveckling, hur man kan job-
ba vidare med dem och vem som kan ansvara för 
genomförandet när projektet är avslutat.

Hur kan fokusprogrammen användas?
Fokusprogrammen kan användas

• som ett gemensamt underlag för byarna och för
kommunen, som underlättar arbetet framåt

• av byinvånarna som underlag i olika samman-
hang

• som underlag i arbetet med nästa
kommuntäckande översiktsplan

• som ett underlag för kommunens budget- 
arbete

• som ett underlag för de byavandringar som
ordnas i kommunen, samt övrig dialog mellan
byalagen och kommunen

• som underlag för genomförande av åtgärder

Bilder från byträffarna i Snårestad byhus 

Foton i dokumentet är tagna av Ystads 
kommun om inget annat anges
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FOKUS SJÖRUP, VALLÖSA OCH RYNGE

Ordens storlek visar på hur många gånger ordet använts, ju större ord, desto fler gånger har det använts. Vissa ord har modifierats 
något för att ”ordmolnet” ska ge en tydlig bild av resultatet av övningen, t ex kan ”vacker utsikt” ha omformulerats till ”utsikten” för 
att få en tydligare samling av ord som är gemensamma.

Ord om byarna
Vid den första träffen fick alla deltagare individuellt skriva ner fem ord om Sjörup, Vallösa och Rynge. Re-
sultatet visas i det översta ordmolnet. Det nedre ordmolnet redovisar barn och ungas svar från enkäten där 
de fick skriva ner tre ord om sin by. 

Under oktober 2019 till januari 2020 genomfördes projektet Fokus Sjörup, Vallösa och Rynge där tre byträf-
far anordnades i Snårestad byahus. Inbjudan till byträffarna gjordes genom postutskick till fastighetsägare 
och boende inom byalagets geografiska avgränsning. Utöver boende i byarna deltog även politiker från 
samhällsbyggnadsnämnden och tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystads kommun. 
Barn i åldern 7-17 år och boende i byarna, fick möjlighet att lämna synpunkter på vad de tycker om sin 
boendemiljö i och omkring byarna. Av 57 tillfrågade barn svarade 19 på den analoga enkäten. 

2020-01-29 Word Art

1/1
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Sjörup, Vallösa och Rynge
Under den första byträffen fick deltagarna i grupper diskutera byarna utifrån fyra frågeställningar:

VAD GÖR BYARNA ATTRAKTIVA?

Öppna böljande landskap – mitt i vackra omgivningar
Vacker natur - naturnära

Attraktivt prisläge
Nära till civilisationen, Österlen och Malmö

Lugnet
Goda grannar

Företagarkompetens 
Flera cykelturister hittar till omgivningarna

VAD ÄR BYARNAS IDENTITET IDAG?
Lantbruk

Mindre företag
Landsbygdsbyar – en ny identitet?

Ett utbud av aktiviteter
Tre steg på vägen till havet

Lugn och ro
Teatern
Bagaren

Byalagsaktiviteter
Hästverksamhet med internationellt rykte
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VAD ÄR VIKTIGT FÖR ATT BYARNA SKA  
FUNGERA SOM HELHET?

Naturlig träffpunkt
Mötesplatser

Tillgång till naturen
Kommunikationer 

Cykelvägar
Plattform och mötesplats där driftiga entreprenörer lyfts och 

får stöd
Åldersperspektiv – barn / unga / äldre

VAD ÄR BYARNA 
OM 10 RESPEKTIVE 20 ÅR?

Fler nybyggda hus 
Ungefär som idag 

En hållbar besöksnäring året runt
Närproducerade klimatsmarta lösningar

Kommunikationer av högsta klass
Järnvägshållplats 
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Bra, Mindre bra, Plats för förändring 
i Sjörup, Vallösa och Rynge
Bilden på nästa sida visar resultatet från en övning 
som gick ut på att prata om vilka platser i de tre by-
arna som är bra (blå cirklar) och vilka som är mindre 
bra (röda cirklar) samt var det finns plats för föränd-
ring (gula cirklar). Följande är en sammanfattning av 
vad som diskuterades under första byträffen. 

Bra i byarna
Verksamheterna i byarna är uppskattade, så som 
teatern, bageriet och prästgården med restaurang. 
Det finns många natursköna områden i byarna 
med flera utsiktsplatser över landskapet och ner till 
havet. Varje valborg träffas byborna på en äng för 
gemensamt firande.  
 
”Sjörupseffekten” med ökad efterfrågan på hus är 
positiv för hela bygden med bland annat ökade 
huspriser. Det är även positivt med flertalet lokala 
näringsidkare. 

Mindre bra i byarna
Många av invånarna bor längs med Ryngevägen, 
en genomfartsväg som används av många för att 

nå påfarten till väg E65. Många bilister håller för hög 
hastighet på vägen och den upplevs som otrygg. 
Det finns två korsningar som upplevs som farliga 
med skymd sikt i byarna. På byträffarna lyftes  
behov av förbättrade kommunikationer (tåg, buss 
och säkra cykelvägar). 
 
På några platser finns misskötta fastigheter som 
upplevs sänka helhetsintrycket. På byträffarna lyftes 
önskemål om att försköna infarterna till byarna. I 
Sjörup är det främst den gamla busskuren som är  
behov av att åtgärdas. 

Plats för förändring i byarna
Fotbollsplanen i Rynge används som mötesplats 
några gånger per år, främst av byalaget. Önskemål 
finns att utveckla platsen som mötesplats. Det finns 
ingen samlingslokal i byarna.

Bättre tillgänglighet till naturområden efterfrågas, 
exempelvis mot Marsvinsholm. 
 

 Blå cirklar - bra

1. Rynge teater
2. Bageri
3. Rynge IP
4. Valborgsfirande på ängen
5. Naturskönt område
6. Naturskönt område
7. Bokbussen
8. Utsikt
9. Utsikt
10. Sjörups gamla kyrka
11. Sjörups prästgård med restaurang 

 Röda cirklar - mindre bra

1. Farlig korsning
2. Hastigheten Ryngevägen
3. Vanvårdade fastigheter
4. Farlig korsning
5. Tråkig infart till Sjörup
6. Högt ljud sommartid från restaurang och   
 många felkörningar

 Gula cirklar - plats för förändring

1. Pendelparkering
2. Cykelväg till naturen
3. Tågstopp
4. Minnesplats Mosquito, störtat 1944
5. Trafikfara
6. Fotbollsplanen i Rynge
7. Tillgängligheten till skogen är dålig
8. Gång- och cykelväg till skogen 
9. Farlig korsning
10. Trafikfara
11. Stenröse
12. Före detta busshållplatsen i Sjörup
13. Sjörups prästgård (pizzerian)
14. Förbättra vägen
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Sammanställning - nuläge Positivt i byarna Plats för förändring i byarnaMindre bra i byarna
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Rörelse, målpunkter och stråk 
i Sjörup, Vallösa och Rynge

Under första byträffen fick deltagarna markera på en 
karta var de brukar promenara, rasta hundar, mo-
tionera etc. Syftet med övningen var att fånga upp 
rörelsemönster och stråk i och kring byarna för att 
se var det finns behov av förbättrade länkar för att 
kunna ta sig runt i naturen i närområdet. Deltagar-
na fick även komma med förslag till åtgärder för att 
förbättra tillgängligheten för rekreation och rörelse. 
Under första byträffen sa några deltagare att ”man 
ser skogen men kan inte komma till den”. Syftet 
med övningen har därför även varit att försöka reda 
ut vad som skulle behöva göras för att de boende 
i området ska ges tillgänglighet till naturområden 
med höga rekrationsvärden. 

De gula strecken på kartan på nästa sida visar 
befintliga rundor. De röda streckade linjerna visar 
var det finns behov av förbättring och där invånar-
na önskar bättre tillgänglighet. Det kan till exempel 
handla om att en stig är igenvuxen av sly. Kartan 
visar även gömda platser (lokala pärlor), målpunkter 
och mötesplatser. 

Under byträffarna diskuterades även önskemål om 
cykelväg norr om järnvägsspåret mellan Rynge och 
Ystad. Det skulle öka tillgängligheten till skogen vid 
Marsvinsholm, men även fungera för cykling vidare 
till Ystad. Sträckan är betydligt närmre än att cykla 
via Snårestad. För att möjliggöra detta skulle det 
krävas en rad åtgärder, bland annat  
annläggande av cykelväg och säkerhetsstängsel vid 
järnvägen. 

Söder om järnvägsspåret har det tidigare funnits ett 
stråk/en stig som lett till skogen. Önskemål finns att 
stråket ska öppnas upp igen. 

Förslag till förbättringar:
• Skapa stig till skogen.
• Anlägga stig vid Holahögsvägen.
• Öka tillgängligheten över sankmark vid Sjörups-

rundan, som är blöt och lerig vissa perioder.
• Öka tillgängligheten till havet i Mossbystrand. 

Idag kör de flesta bil från byarna till havet på 
grund av dåliga vägar att cykla på. 

Promenadstråken och de föreslagna nya stigarna 
finns på mark som kommunen inte har rådighet över 
eftersom den är privat. Kommunen kan därför inte 
anlägga stigar och röja upp på privat mark. 

Det finns olika sätt för byalaget att arbeta vidare 
med frågorna:
• Avtal mellan markägare, föreningar, byalag eller 

kommun. 
• Skötselavtal. 
• Markägare kan söka bidrag för att skapa be-

trädor (kantzoner i jordbruksmarken) som är 
tillgängliga för allmänheten. Det ökar samtidigt 
den biologiska mångfalden om man kan låta 
fler växter och blommor växa samtidigt som det 
är till stor nytta för många personer att få ökad 
tillgänglighet till naturen. 

LEADER Sydöstra Skåne är en förening som ar-
betar med att bedriva allmännyttig verksamhet för 
utveckling av landsbygden i enlighet med den lokala 
utvecklingsstrategin. Genom LEADER-bidrag kan 
bland annat byalag söka medel för olika projekt, t ex 
utveckla naturleder www.leadersydostraskane.se
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Sammanställning - rörelse, målpunkter & stråk Promenadstråk / hundrastning / motion

Gömda platser Målpunkter Mötesplatser

Saknade länkar

Sjörupsrundan

Holahögsrundan

Nykullarundan

Väg E65

Järnvägen

Rynge

Vallösa

Sjörup

Karlsborg

Ryngevägen
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Barnen i Sjörup, Vallösa och Rynge
Nedan redovisas de inkomna synpunkterna från 
barn och unga som svarade på enkäten som skick-
ades ut med post. Resultatet visas utifrån rubrikerna 
på de fyra frågorna som ställdes. 

Vad tycker du bäst om i din by?
Många av barnen som svarade på enkäten tycker 
om lugnet och att det är mysigt i byn. Flera nämnde 
närheten till naturen som det bästa med byn, med 
fina promenader, pulkabackar och fiskesjön  
(Madängen i Vallösa). Några barn nämnde närheten 
till djuren som finns i byarna - hästar och får. Idrotts-
platsen uppskattas av flera barn.  
 
Kompisarna och gemenskapen i byarna är även  
det bästa med byarna för flera barn. Rynges  
bagare nämndes också som något av det bästa 
med området.

Vad tycker du är mindre bra i din by?
Det finns enligt flera av barnen inget att göra i byar-
na, vilket kan bero på avsaknaden av offentliga  
mötesplatser. Majoriteten av alla barn som svarade 
på enkäten nämnde att det inte finns någon  
lekplats. 
 
Barnen tycker att det är svårt att ta sig runt på egen 
hand längs med vägarna och flera upplever fortkö-
rare vilket gör det svårt för dem att gå, cykla och 
åka inlines. 
 
Barnen är ofta beroende av att föräldrarna kan 
skjutsa dem på grund av avsaknad av bussförbin-
delser. Flera av barnen har kompisar i Svarte.  
Några barn påpekade att det är långt till deras  
hållplats för skolskjuts.  

Vilken är din favoritplats i byn?
Flera av barnen nämnde stranden och havet som 
favoritplats i byarna (mellan Sjörup och Mossby-
strand är det knappt 3 km). Stranden ses av flera 
som en del av byarna och man ser havet från flera 
platser. Däremot tycker barnen att det är mindre bra 
att stranden ibland är skräpig.   
 
Många barn nämnde idrottsplatsen som favoritplats 
medan andra hade platser vid djuren som favorit-
platser. 
 
De natursköna områdena vid och i skogen,  
Marsvinsholm och dammen (Madängen i Vallösa) är 
några barns favoritplatser.  
De flesta barnen svarade dock att favoritplatsen är i 
närheten av hemmet.

Vad saknar du i byn?
Nedan listas sammanfattat svaren på vad barn och 
unga saknar i sina byar:
• Lekplats med olika aktivteter
• Cykelväg till Svarte
• Plats där barn och vuxna kan träffas
• Bussar
• Tågstation
• Klubbhus på idrottsplatsen
• Plats där man kan vara med kompisarna
• Biograf
• Grillplats
• Plan yta för cykling och inlines
• Affär
• Pokémon-stop
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Några av enkätsvaren från barn och ungdomar i byarna
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I följande avsnitt återges de idéer och förslag som 
diskuterats på byträffarna. Förslagen har delats in 
i kategorier för att ge en tydligare överblick. Av-
slutningsvis presenteras en sammanfattning av de 
synpunkter som kommit upp under dialogen och 
som föreslås ligga till grund för fortsatt arbete och 
utredning.

Trafik och infrastruktur
Trafiksäkerhet i byarna
Att promenera längs med Ryngevägen är otryggt 
eftersom det är en smal väg med hastighetsbe-
gränsning 70 km/h och många upplever att en del 
bilister kör fortare än så. Det går även en del tung 
trafik och jordbruksmaskiner på Ryngevägen. För-
slag om att sänka hastigheten till 40 km/h för hela 
sträckan på Ryngevägen kom in under byträffarna 
samt att införa farthinder och hastighetsdämpande 
åtgärder. Ryngevägen är en statlig väg och kom-
munen får inte utföra åtgärder på statliga vägar 
(exempelvis fartgupp eller hastighetsmätningar). 
Sträckorna med 70 km/h ligger utanför tättbeyggt 
område och där har inte kommunen rådighet över 
hastighetsgränserna. Kommunen beslutar om vad 
som är tättbebyggt område men det måste göras 
utifrån de definitioner som anges i Trafikförordning-
en (1998:1276). Hastigheter utanför tättbebyggt 
område beslutas av länsstyrelsen. Trafikverket, eller 
t ex en privatperson, kan ansöka till länsstyrelsen 
om sänkt hastighet. 

Mötesdeltagarna lyfte behov av förbättrad belysning 
i byarna på trafikverkets vägar, främst i Rynge. Idag 
saknas exempelvis belysning i viadukten under E65 

och vita väglinjer behöver förstärkas i avfarten från 
E65 vid Rynge. 

Kollektivtrafik
Nedlagda busslinjer
Buss 308 mellan Skurup och Ystad lades ner under 
2019. Nedläggningen av busslinjen och den numera 
avsaknaden av kollektivtrafik i byarna utgjorde en 
stor del av diskussionerna under byträffarna. Flera 
av barnen svarade i enkäten att de saknar bussen 
och är beroende av skjutsande föräldrar.  Kommu-
nen har inte rådighet över Skånetrafikens planering 
av busslinjerna men för en kontinuerlig dialog med 
Skånetrafiken i olika frågor. Där har behovet av 
kollektivtrafik till området framförts flera gånger och 
kommer fortsätta göras. 

Närtrafik, skolskjuts och smart kollektivtrafik
Önskemål finns att kommunen ska arbeta med 
smarta lösningar för att tillfredsställa behov för 
kollektivtrafiken. Till exempel föreslogs under byträf-
farna att skolskjutsen ska kunna samutnyttjas med 
kollektivtrafiken. 

Under byträffarna ställdes frågor om närtrafiken 
kan utökas för senare turer på helgerna. Enligt 
Skånetrafikens basutbud är det 1 dubbeltur per dag 
(måndag - fredag) som är det utbud som gäller för 
närtrafiken. Om kommunen önskar mer får kommu-
nen stå för tillköpskostnaden. Ystad har valt att köpa 
till mer och har i dagsläget 3-4 dubbelturer måndag 
- fredag samt 3-4 dubbelturer på lördagar. 
 

IDÉER OCH FÖRSLAG

Ryngevägen genom Vallösa



13

Mötesplats
Byahus
Idag finns ingen möteslokal i byarna. Det är en 
önskan att det ska byggas eller köpas in en sam-
lingslokal i någon av byarna. Kommunen har ingen 
möjlighet att köpa in fastigheter för detta ändamål. 
Byalaget eller andra bybor kan däremot själva arbe-
ta för att hitta en lösning för en samlinglokal. Under 
andra byträffen lyftes möjligheterna för att skapa 
mötesplats i byarna. Deltagarna såg möjligheter i 
att byarna, till skillnad från städer, har mycket plats 
i form av hus, lador etc. som skulle kunna få ny 
användning.
 
Deltagarna tyckte att det var viktigt att de tillsam-
mans började tänka på olika idéer och vara kreativa 
inom de områden som kommunen inte har möjlighet 
att hjälpa till. Det finns en gammal mack i Vallösa 
som står tom. Mötesdeltagarna diskuterade olika 
alternativ för att använda en del av macken för ex-
empelvis försäljning av fika.  

Bokbussen
Bokbussen kommer till Sjörup och Vallösa och 
fungerar som en mötesplats för olika åldrar. Mötes-
deltagarna lyfte att de tycker att bokbussen kommer 
för tidigt på eftermiddagen/kvällen. Bokbussens 
tidtabeller kan ändras allt eftersom önskemål inkom-
mer. En dialog har inletts med Ystads bibliotek om 
ändring i tidtabellen samt att eventuellt återuppta 
hållplatsen i Rynge. 

Förtätning
Deltagna såg över lag positivt på att byarna skulle 
kunna förtätas med fler bostäder. Störst potential 
för nybyggnation trodde mötesdeltagarna att Sjörup 
har eftersom byn ligger nära havet med fin utsikt på 
flera platser. Nybygda hus skulle kunna tillkomma i 
södra delarna av Sjörup.  

Några av invånarna vill att byarna ska bindas sam-
man mer, medan andra gärna ser att byarna inte 
växer samman för att behålla sina respektive karak-
tärer. 
 
Fotbollsplanen vid Rynge IP
Fotbollsplanen används inte längre eftersom  
tävlingsfotbolls-verksamheten upphörde 2012. Det 
finns en önskan från deltagarna på byträffarna att 
fotbollsplanen ska få fler användningsområden som 
mötesplats med fler funktioner. Ytan är cirka 9000 
kvadratmeter stor och inhängnad. Byalaget  
använder ibland platsen för sammankomster      

som till exempel familjedagar.  
 
Under dialogträffarna lyftes återkommande proble-
matiken med trafiksäkerheten på framförallt Rynge-
vägen. Idrottsplatsen ligger vid Ryngevägen och det 
finns inget säkert sätt för barn och unga att ta sig dit 
på egen hand. Det efterfrågades även förbättrad sikt 
vid in- och utfarten vid den lilla vägen till idrottsplat-
sen. 

El- och vattenanslutning till idrottsplatsen
Det finns önskemål om anslutning av idrottsplatsen 
för el och vatten. Byalaget har för flera år sedan 
getts muntligt löfte om att kommunen ska ansluta el 
och vatten till idrottsplatsen i samband med försälj-
ningen av den gamla skolan som ligger intill fotbolls-
planen. Kommunen kan bekräfta att ett muntligt löfte 
inte gäller. På grund av kommunens ansträngda 
ekonomi ser inte kommunen att det under en över-
skådlig framtid kommer att vara möjligt att ansluta el 
och vatten till idrottsplatsen. 

Lekplats
Byborna ställde frågan om varför kommunen kan 
drifta lekplatser inne i tätorten men inte på landsbyg-
den. Offentliga lekplatser anläggs på kommunala 
fastigheter (exempelvis skolor) och allmänna plat-
ser, vilket inte finns i flera av kommunens byar.

Försköning
Infarterna till Sjörup, Vallösa och Rynge skapar ett 
tråkigt första intryck av byarna. Marken är inte kom-
munal. Även synpunkter om vanvårdade fastigheter 
togs upp under byträffarna. Vanvårdade fastigheter 
kan anmälas till myndighetsnämnden som sen följer 
upp vilka åtgärder som kan vidtas. 

Skyltning av historiska platser
Byalaget har gjort en inventering över historiska 
platser i byn. På 21 platser önskar byalaget sätta 
upp minnesmärken eller skyltar. Skyltningen skulle 
kunna bli en del av ett kulturstråk genom byarna 
och landskapet. Kommunen kan inte sätta upp 
skyltar på privata hus eller fastigheter. Byalaget kan 
dock ansöka om bidrag för att genomföra förslaget. 
Genomförandet kräver dialog mellan byalaget och 
fastighetsägarna. Se nästa sida för karta som visar 
föreslagna platser för skyltningen.  
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Inventering av historiska platser och fastigheter 

Historisk plats som kan skyltas

Väg E65

Järnvägen

Rynge

Vallösa

Sjörup

Karlsborg
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Idrottsplatsen i Vallösa

Plats för utveckling
Idrottsplatsen
På den andra byträffen diskuterade deltagarna två 
utvecklingsmöjligheter för byarna; Rynge IP fotbolls-
plan som ägs av kommunen, samt möjligheterna till 
rörelse och stråk för rekreation. Nedan samman- 
fattas de idéer som diskuterades under byträffarna 
som gäller utvecklingen av idrottsplatsen. 

För fotbollsplanen diskuterades olika användnings-
områden och aktiviteter:
• Vilken användning vill ni ha av fotbollsplanen?
• Hur kan platsen utvecklas till det bättre?
• För vem?
• När?
• Vad?

Användning (som ej kräver el och vatten)
 - Utegym, plats och redskap för cirkelträning 
 - Förbättrad inkörsel, grindar och parkering
 - Lekplats och naturlek
 - Fotbollsplan
 - Vindskydd, grillplats och sittplatser
 - Boulebana
 - Plats för besöksnäring
 - Kubb
 - Krocket
 - Brännboll
 - Bollplan 
 - Agility

 - Ramp för skate, inlines, kickbike etc
 - Skateplats
 - Historisk ”vikingaby”
 - Blomsteräng för biologisk mångfald
 - Byalagsdag
 - Bara träffas
 - Barnkalas
 - Utställningar
 - Bakluckeloppis / loppis
 - Familjedagar med lek och grill

Användning som kräver el och vatten
 - Toalett
 - Dansbana med belysning
 - Klubbhus
 - 7-manna fotbollsplan med belysning
 - Möteslokal / byahus
 - Ekologiskt hållbar byggnad med eko 
    avloppsystem
 - Bycafé (ideellt)
 - Föreläsare och uppträde
 - Pool
 - Drive in biograf
 - Rink att spola för skidskoåkning och för basket   
    eller boule övrig tid
 - Pump Track (cykel)
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SAMMANFATTNING
På nästa sida presenteras en sammanfattning av de 
synpunkter som kommit fram i Fokus Sjörup, Vallö-
sa och Rynge och vem som är ansvarig för eventu-
ellt genomförande. 

Det här programmets huvudsyfte är att sammanfat-
ta den dialog som förts och redovisa de synpunkter 
som kommit fram i dialogen. Kommunfullmäktiges 
beslut att godkänna fokusprogrammet är inte ett be-
slut om att föreslagna åtgärder kommer att genom-
föras. Det är ett beslut om att fokusprogrammet ska 
kunna fungera som underlag för fortsatt utveckling 
av Sjörup, Vallösa och Rynge och att det ligger till 
grund för kommunens budgetarbete. För Fokus på 
byarna som helhet finns investeringsmedel avsatta 
i kommunens budget för 2020. Förhoppningen är 
att Fokus på byarna är ett återkommande projekt i 
budgeten.

Efter att kommunfullmäktige beslutat att godkänna 
fokusprogrammet kan synpunkterna tas upp i kom-
munens budgetarbete och prioriteras jämte andra 
investeringar. Budgeten antas av kommunfullmäkti-
ge inför varje budgetår. Investeringarna är av olika 
karaktär, vissa mindre investeringar kan tas i sam-
hällsbyggnadsnämnden. Investeringar kan endast 
komma ifråga i mån av resurser, när medel ges. De 

åtgärdsförslag som kommunen kan genomföra på 
kommunal mark som en del av projektet i Fokus på 
byarna kan inte generera ökade driftskostnader så 
som tillsyn och underhåll. 

Prioriterad åtgärd för byarna
Som ett första led i att arbeta med utveckling av 
Sjörup, Vallösa och Rynge föreslås att följande 
åtgärd genomförs under 2020:

• Utveckla idrottsplatsen i Vallösa till mötesplats för 
 byarna.
 

Förslag om utformning kommer ta hänsyn till syn-
punkter som kommit fram under byträffarna och 
bearbetas av kommunen. Ett gestaltningsförslag 
kommer tas fram och förankras med byalaget.

UPPFÖLJNING
Fokusprogrammet kommer att användas som 
underlag i Samhällsbyggnadsförvaltningens arbe-
te. Byalagets styrelse följer också upp arbetet. De 
återkommande byavandringar som genomförs med 
politiker, tjänstepersoner och byalagsrepresentanter 
kan fungera som ett tillfälle för uppföljning.  
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SYNPUNKT ANSVAR ÖVRIGT
Utveckla idrottsplatsen i Vallösa till  
mötesplats för byarna. 

Ystads kommun 
Stadsbyggnads- 
avdelningen  
Fritidskonsulent 
Fastighets- 
avdelningen 
Byalaget 

Se förslag, föregående sidor.  
Kommunen ansvarar för att tillhandahålla 
idrottsplatsen. Kommunen kan genom Fokus på 
byarna utföra konkreta åtgärder som bidrar till 
att göra platsen attraktiv för aktiviteter.  
Byalaget ansvarar för drift, skötsel och  
aktiviteter.  
 

Undersök möjligheten till sänkt hastighet 
på Ryngevägen. 

Byalaget För sänkta hastigheter utanför tättbebyggt 
område skickas ansökan till länsstyrelsen. 

Anslutning av el- och vatten till 
idrottsplatsen.

Byalaget Byalaget behöver ordna en juridisk eller fysisk 
person som kan ta ansvaret för el- och  
vattenanslutning samt löpande kostnader. 

Utred möjligheter för smarta lösningar för 
samnyttjande av skolskjuts där  
privatpersoner kan åka med till Svarte.

Ystads kommun 
Barn- och utbild-
ningsnämnden  
Samhällsbygg-
nadsförvaltningen

Förbättrad belysning genom byarna,  
belysning i viadukt under E65 samt  
förstärkta vita väglinjer vid avfart E65. 

Trafikverket Kommunen för vidare synpunkterna till Trafikver-
ket vid gemensamma dialogmöten. 

Ändrade busstider för bokbussen i Sjörup 
och Vallösa. 

Ystads kommun
Kultur- och utbild-
ningsförvaltningen

Biblioteket undersöker om bokbussen kan ändra 
tidtabellen och göra uppehåll även i Rynge. 

Utred möjlighet till förbättrad  
tillgänglighet till natur och rekreation. 

Byalaget Kommunen kan bidra med kontaktuppgifter till 
markägare. 

Skyltning till historiska platser i byarna. Byalaget Byalaget kan ansöka om  
samhällsbyggnadsbidrag via  
Fokus på byarna. 

SAMMANSTÄLLNING AV SYNPUNKTER PÅ UTVECKLING  
I SJÖRUP, VALLÖSA OCH RYNGE

Fokusprogrammet för Sjörup, Vallösa och Rynge är 
framtaget av Stadsbyggnadsavdelningen i samver-
kan med Tekniska avdelningen. Avstämning med 
representanter från byalaget har skett.




