
REDO FÖR VINTERN?

Världstoalettdagen

Rätt skräp på rätt plats!
Så ska du hantera ditt farliga avfall

Farligt avfall ska sorteras ut från annat avfall och lämnas till säker 
hantering och återvinning. Även batterier, ljuskällor och elavfall kan 
innehålla farligaa ämnen och ska därför sorteras ut från övrigt avfall. 

Farligt avfall är till exempel:
• kemikalier, 
• sprayflaskor, 
• lösnings- och rengöringsmedel, 
• färg-, lack- och limrester, 
• nagellack, 
• oljor och oljefilter, samt 
• kvicksilverhaltiga material.

Här kan du lämna ditt farliga avfall:

• Hedeskoga återvinningscentral: Tänk på att farligt avfall som inte 
lämnas i originalförpackning ska vara tydligt märkt med vad för 
avfall det är. Privatpersoner lämnar kostnadsfritt.

• Farligt Avfall-bilen: Här kan hushållen lämna sitt farliga avfall och 
elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Läs mer om när Farligt 
Avfall-bilen kommer till Ystad på www.sysav.se.

• Skåpet Samlaren: Här kan du lämna batterier, ljuskällor och 
mindre elavfall. Hitta din närmaste Samlaren på www.sysav.se.

• Apotek: Här lämnar du läkemedelsrester, sprutor och kanyler. 
Sprutspetsar ska lämnas i särskild behållare, som fås på apotek.

Hemberedskap
Ha en plan för att ordna vatten i alla lägen 

Vid en kris kommer samhällets och kommunens 
hjälp först att gå till dem som behöver den mest. 
Du förväntas därför kunna klara dig själv i en 
vecka, gärna längre om du kan. Se till att du har 
vatten hemma för hushållets behov, som du kan 
använda vid en krissituation. Räkna med minst tre 
till fem liter vatten per person och dygn som ska 
räcka i en vecka. Förvara vattnet mörkt och så svalt 
som möjligt i väl rengjorda flaskor eller dunkar. 
Komplettera med fyllda vattenflaskor i frysen. 

Drick aldrig vatten som smakar eller luktar illa, är 
grumligt eller färgat. Koka vattnet om det kan vara 
förorenat. Vattnet ska koka tills det bubblar kraftigt 
med stora bubblor. Bakterier, virus och parasiter dör 
när vattnet kokar.

Ha extra vattendunkar hemma. Vid mer långvariga vattenavbrott 
sätter kommunen ut vattentankar där du kan hämta vatten i egna 
kärl.

Om toaletten inte fungerar 

• Placera kraftiga plastpåsar eller plastsäckar 
i toalettstolen. 

• Hinkar med täta lock kan vara en 
alternativ lösning.

• Ha alltid våtservetter hemma. Dessa är 
ovärderliga då vatten inte finns tillgängligt.

Läs mer på www.ystad.se/krisinfo

Var rädd om dig – använd reflexer och cykelbelysning!

Reflexer behövs både på landet och inne i stan. Gatubelysningen gör att du 
själv ser vart du är på väg, men det betyder inte att du syns. Med reflexer syns 
du på ungefär 125 meters håll i mörker om du möter en bil med halvljuset 
påslaget. Det gör att föraren har god tid på sig att sakta in eller stanna, om 
det skulle behövas. Om du inte har reflexer och har mörka kläder syns du 
inte förrän bilen är cirka 20–30 meter från dig, vilket inte ger mycket tid för 
bilföraren att reagera.

Om du cyklar när det är mörkt, måste cykeln enligt lag ha både belysning och 
reflexer.

Vem ansvarar för snöröjning och halkbekämpning?

Nya parkeringsregler i Ystads centrum

Sedan den 20 oktober finns inte längre 30-minuterszonen i centrala 

Ystad. I stället har en ny zon införts, där det bara är tillåtet att 

parkera på platser där       -vägmärket står. Vissa gator har fått sänkt 

parkeringsavgift. På andra gator, där det tidigare varit gratis att 

parkera, har avgift införts men man får i gengäld parkera längre tid.

Jourberedskap året om
Under årets alla dygn och timmar finns det en jour på Tekniska 
avdelningen som är i full beredskap om något skulle hända, 
exempelvis en vattenläcka eller ett träd som fallit ned över vägen. 
På vintern utökas jouren med en vinterberedskap, då den ordinarie 
styrkan kompletteras med entreprenörer, så att vi snabbt ska hinna 
med att snöröja och halkbekämpa prioriterade vägar samt gång- 
och cykelbanor vid behov.

Ystads kommun, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt 
ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen. 
Kommunen ansvarar för de kommunala vägarna, cykelvägar, torg och 
vissa gångbanor. Vi snöröjer efter en prioriteringslista, där vägar samt 
gång- och cykelbanor med mycket trafik snöröjs och halkbekämpas 
först. Trafikverket sköter det statliga allmänna vägnätet och 
vägföreningar sköter enskilda vägar.

Alla som äger en fastighet är ansvariga för att snöröja och 
halkbekämpa ytor för gående utanför den fastigheten. 
Fastighetsägare ansvarar också för att skotta bort eventuella 
snövallar mot gatan så att sopor kan hämtas och post lämnas.
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per! Den 19 november är det 
världstoalettdagen – en officiell 
FN-dag för att uppmärksamma hur 
livsviktigt det är med toaletter. I 
Sverige har vi ett utvecklat system med 
toaletter, ledningar och reningsverk 
för att säkra människans hälsa och 
miljön. Tyvärr slarvar vi ibland 
och behandlar våra avlopp som 
sopnedkast. Det gör att mycket 
energi och resurser läggs på att ta 
hand om ledningsstopp och trasiga 
maskiner i pumpstationer och 
reningsverk. Dessutom kan stopp leda 
till källaröversvämningar och orsaka 
utsläpp av förorenat vatten i naturen.

Vi behöver alla hjälpas åt att spola rätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper 
hör hemma i toaletten. Placera gärna en papperskorg i badrummet för att 
underlätta för dig själv att göra rätt.
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Peter Olofsson, byggledare

Vad jobbar du med just nu?
Jag har precis avslutat ombyggnaden av långtidsparkeringen vid Ystad 
station och fortsätter arbetet med ombyggnaden av Industrigatan och 
exploateringsområdet i Svarte, som vi ska avsluta innan nyår båda två.

Vad gillar du mest med ditt arbete?
Att jag har ett omväxlande och fritt arbete med 
väldigt trevliga kollegor!

Berätta något roligt som hänt under din tid som 
byggledare?
Det roligaste som har hänt när jag arbetat här i 
Ystad var när vi hittade Hunnestadsstenen vid en 
grävning för VA i Hunnestad. Det var äkta glädje 
att se arkeologen när stenen kom fram i dagen - 
som ett barn på julafton!

I varje utskick presenterar vi dig för två av våra medarbetare, så att du 
ska veta vilka vi är och vad vi gör. Den här gången får du träffa våra två 
byggledare, som ansvarar för många av de arbeten i gaturummet som du kan 
läsa om under rubriken ”Här bygger vi om!”

Martin Olsson,byggledare

Välkommen Martin Olsson, ny byggledare på Tekniska avdelningen! 

Vilka projekt jobbar du med just nu?
Jag arbetar med ombyggnaden av busstationen 
vid Ystad station, cykelparkering i Nybrostrand 
och skyfallsåtgärder i Västra Sjöstaden. 

Vad ser du fram mot med ditt nya jobb?
De omväxlande arbetsuppgifterna och att bidra 
till och göra något bra i kommunen jag bor i. 

Du kommer även att ingå i snöberedskapen i år, 
hur laddar du upp inför en sådan utmaning?
Jag fettar in mina vinterkängor och lägger fram 
understället!

FELANMÄLAN
Du kan enkelt lämna dina synpunkter om du 
hittar något som behöver åtgärdas. Felanmäl 
på plats via mobilappen ”Felanmälan Ystads 
kommun”. Du kan även gå in på ystad.se - 
sök på ”felanmälan”.

HÄR BYGGER VI OM!
Busstationen vid Ystad station
I november börjar en mindre ombyggnad av busstationen vid Ystad 
station. Bland annat kommer det bli flera nya väderskydd för buss och 
tåg. Ombyggnaden görs i två etapper och på vissa linjer kommer av- och 
påstigning ske på Österleden under tiden. Se skyltning på plats!

Industrigatan
Ombyggnaden av Industrigatan börjar bli klar och hela gatan öppnas upp 
för trafik i början av december. Arbetet med åtgärder för att minska risken 
för problem i samband med skyfall i området kring Industrigatan och 
Disponentgatan fortsätter fram till nyår.

Nybrostrand
Arbetet med att färdigställa de tidigare byggatorna i området kring 
Mjärdesvägen har påbörjats. I perioder kan framkomligheten vara begränsad. 
Arbetet blir klart i december. 

Det kommer att byggas 15 nya cykelparkeringar i anslutning till hållplatsen 
Nybrostrand Väster.

Sankte Knutsgatan, Vasagatan och Brahegatan 
Just nu genomför VA grävarbeten i Sankte Knutsgatan, arbetet kommer 
sedan att fortsätta på Vasagatan och Brahegatan. Trafik kan komma att ledas 
om, men alla som bor på gatorna kommer kunna köra fram till sin fastighet 
under hela tiden arbetet pågår.

Svarte Balkåkra, etapp 2
I slutet av året blir arbetet med bygggator, VA och parkområde klart. 
Därefter kan husen börja byggas. När husen är färdigbyggda kommer 
gatorna att färdigställas.

Västra Sjöstaden
Arbetet med att färdigställa de tidigare byggatorna är klart. Under hösten 
kommer växterna på plats. Träd planteras längs med Blixtgatan och på 
Hagel- samt Snögatan kommer det att planteras klätterväxter i spaljeerna.  
Bris- och Kulinggatan får varsin central plantering med buskar och vårdträd.

Klädbytardag 20 november
Har du en massa kläder i din garderob, men inget att ta på dig? 
Då ska du komma på klädbytardag på Ungdomens Hus den 20 
november! Konceptet är enkelt: Leta igenom garderoben, ta med 
hela och rena kläder som du har tröttnat på och byt dem mot ”nya”. 
Bra för plånboken, bra för miljön och dessutom väldigt roligt!

Samtidigt passar Ungdomens Hus på att visa 
upp sina fina lokaler och några av de många 
aktiviteter de erbjuder. De håller även öppet i 
caféet för den som är fikasugen.

När: 20 november, kl. 11-13 
Var: Ungdomens Hus, Industrigatan 8

Observera:
Max 10 plagg/person kan bytas.

Felanmälan
Ystads

kommun


