SOMMARGLÄDJE

HÄR BYGGER VI OM!
Pågående och kommande projekt:

Upptäck Ystad med cykel i sommar!

Industrigatan
I början av maj började ombyggnaden av Industrigatan, med start på sträckan
mellan Fridhemsgatan och Disponentgatan. Gatan kommer etappvis vara
avstängd för biltrafik, men man kommer kunna gå längs gatan under hela
byggtiden. Ombyggnaden förväntas vara klar i slutet av 2022. Då kommer det
finnas gångbanor på båda sidor av gatan och cykelbana på södra sidan.

Nu finns två förslag på cykelturer i kommunen. Turerna är 3-4 mil på cykelvägar och
lågtrafikerade vägar genom Ystads vackra landskap. Upptäck allt från caféer och
gårdsbutiker till slott och kyrkor. Du hittar beskrivning av rundorna, kartor att skriva ut
och exempel på vad som går att se och göra längs vägen på www.ystad.se/cykel.

Kv. Lillö, Regementsområdet
I Kv. Lillö, som ligger i nordöstra hörnet av Regementsområdet, ska det
byggas bostäder. Just nu planerar kommunen för byggnation av bland annat
ny lokalgata, gång- och cykelvägar och mindre ytor parkmark. I april har
det förberedande arbetet med vatten- och avloppsledningar påbörjats i den
kommande lokalgatan. Det innebär att cykelvägen mellan Regementsgången
och Sandskogen är avstängd tills vidare.

Ska du bygga nytt, bygga om eller
separera inne på din fastighet?
Vi har samlat den information du som
fastighetsägare behöver för att hantera dagvattnet
på rätt sätt, samt tips och inspiration om hållbar
dagvattenhantering.

Ystads härliga badstränder!
Ta bussen eller cykla till stranden
i sommar, så slipper du leta
parkeringsplats! Det finns flera
busslinjer som går till stränderna,
till exempel stadsbusslinje 5 eller
regionbuss 190, 570 och 392. Kolla
Skånetrafikens hemsida eller app för
mer info.

Hundbad
Tänk på att under perioden
1/6 – 30/9 är hundar inte
tillåtna på allmänna badplatser.
Välkommen att bada med
hunden på stranden väster om
reningsverket i Ystad!

Så gör du med askan
från grillen!
Låt den svalna innan
du paketerar den
ordentligt. Knyt påsen
noggrant och placera
den överst i ditt kärl för
restavfall, så dammar
det inte när vi tömmer!

Pool hemma? Tänk på detta!
•
•
•
•
•
•

Undvik att fylla poolen samtidigt som grannen.
Täck över poolen för att hålla den ren och minska
avdunstning.
Låt poolen stå utan skydd några dagar innan den ska
tömmas, så att kloret förbrukas innan du infiltrerar vattnet
genom din gräsmatta, lite i taget.
Innan du tömmer din pool - kolla om din granne har en
enskild vattentäkt som kan skadas av tömningsvattnet.
Se till att vattnet inte rinner in till grannar eller ut på gator.
Observera att inget poolvatten får avledas till
ledningsnätet.

Skapa rum för soptunnan
Grönskande spaljé, modern träspaljé,
formsatt staket, gröna väggar eller
underhållsfri mur. I broschyren Skapa
rum för dina sopkärl har avfallsenheten
samlat tips för hur du skapar en snygg
uppställningsplats för dina sopkärl. Du
hittar broschyren på ystad.se/avfall.

Om du cyklar tänk på att parkera din
cykel i någon av de cykelställ som
finns, så att räddningsfordon kan
komma fram. Om du ändå måste ta
bilen, parkera bara på anvisade plaster.
Det är inte tillåtet att parkera så du står
i vägen för räddningsfordon. Du får inte
heller parkera i naturen eller för nära
korsningar.

Välj kranvatten!
Njut av den mycket goda
dricksvattenkvalitén i Ystads
kommun. Välj lokalt kranvatten
i stället för dyrt flaskvatten
som transporterats långväga!

Naturreservat

Missunnavägen och Kommendörsgatan
Arbete pågår med att göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på de västra
delarna av Missunnavägen och norra delarna av Kommendörsgatan. Olika
delar av sträckorna kommer att vara avstängda för genomfart och trafiken
ledas om. Detta påverkar även stadsbusslinje 1, som får ändrad körväg.
Tegnérgatan, S:t Knutsgatan och Möllevångsgatan
I maj påbörjas arbetet med att separera dagvatten- och spillvattenledningar,
för att minska risken för källaröversvämningar. Arbetet väntas vara klart i
augusti. Under tiden kommer gatorna att stängas av.
V. Sjöstaden
I V. Sjöstaden pågår arbetet med att färdigställa de tidigare byggatorna i
området kring Snögatan och Hagelgatan. Arbetet sker etappvis och gatorna
kommer periodvis vara stängda för biltrafik, men framkomliga för gående och
cyklister. Arbetet beräknas vara klart i augusti 2022.
Svarte Balkåkra, etapp 2
Nu pågår arbetet med att bygga nya gator samt anlägga VA och parkområde i
det som ska bli Svarte Balkåkra, etapp 2. När arbetet är klart våren 2023 kan
byggnationen av husen starta.

Här är vi nästan klara:
Södra Dragongatan och Fina-korset
Ombyggnationen av Södra Dragongatan och Fina-korset är nu nästan
klar och innebär att kapaciteten ökat för trafik från hamnen. Efter att
asfalteringen är klar i maj kommer trafik från Södra Dragongatan inte
längre kunna svänga västerut i Fina-korset.
Surbrunnsvägen
Nu har hela Surbrunnsvägen öppnats för trafik igen! Det mesta är nu klart.
Det som återstår är plantering av lökar norr om Herrestadsgatan och sista
lagret asfalt på gatans körbana, som kommer att läggas sommaren 2023.

Tänk på att våra badstränder öster om Jaktpaviljongsvägen ligger inom naturreservatet Ystads sandskog. Området kring
motionsspåren i Sandskogen ligger även de inom ett naturreservat, Norra Sandskogen. Här gäller speciella regler. Bland
annat får du inte göra upp eld, ställa upp husvagn/husbil utanför anvisade platser, gräva upp/plocka växter, eller bryta kvistar
från buskar eller träd.
• Tänk på att i naturreservatet Ystad sandskog måste hundar alltid vara kopplade.
• Tänk på att i naturreservatet Norra Sandskogen måste hundar vara kopplade 1 mars-20 augusti samt hela året i markerade
motions- och ridspår.

DET HÄR VILL DU INTE MISSA!
INVIGNING AV FRITIDSPARKEN 14 MAJ

Den 14 maj kl. 10.00 är alla välkomna på invigning av den
nyrenoverade Fritidsparken. Det blir skönsång av Harmonikören och
invigningstal av kommundirektör Randi Graungaard samt stadsguide
och Ystadambassadör Karin Erlandsson. I Bollhusallén kommer det att
finnas en utställning med fotografier från ”förr” och i dammen kommer
vi att sjösätta 300 miniträbåtar att leka med. Vi bjuder stora som små
besökare på nygjorda popcorn.

Österlen Garden Show 14-15 maj
På Österlen Garden Show i Lunnarp den 14-15 maj kan
du träffa vår VA-enhet och lära dig hur du kan göra din
trädgård vattensmart och skörda regnvatten!

INVIGNING AV KORSHEJDANS LEKPLATS!
Snart är det dags för invigning av Korshejdans lekplats. Det blir
invigningstal och saft och bullar. Dessutom kommer räddningstjänsten
dit med en riktig brandbil! (Så länge de inte är på utryckning just då).
Håll koll på www.ystad.se för inbjudan.

Klädbytardag 5 juni
Den 5 juni kl. 11.00-14.00 blir det klädbytardag på
Ungdomens hus på Industrigatan 8. Så leta igenom
garderoben, ta med dig hela och rena kläder som du
har tröttnat på och byt dem mot ”nya”!
Max 10 plagg/person kan bytas.

Avvikande sophämtning nationaldagen
Vecka

23

Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Måndag 6/6
Tisdag 7/6
Onsdag 8/6
Torsdag 9/6
Fredag 10/6

Tisdag
Tisdag eller onsdag
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat

Farligt Avfall-bilen i Nybrostrand och Löderup

LÄR KÄNNA OSS PÅ TEKNISKA!

Några av oss jobbar med underhåll av gator och torg. Andra ser till att
dina sopor blir hämtade. Ett par av oss ser till så att gräset klipps och
att papperskorgar blir tömda. Vi tar även hand om det som spolas ner i
avloppen och ser till att du får gott och hälsosamt dricksvatten. Vi planerar
och leder också ombyggnationer av gator, nya bostadsområden och
lekplatser. Allt för att du ska trivas i din vardag!

Torbjörn Andersson, chaufför/rörinspektör
Vad arbetar du med?
Idag spolar jag rent spill-och dagvattenledningar på Sjömansgatan. Förutom
att spola rent ledningar hjälper jag även till vid vattenläckor, med att hålla
undan vattnet så att rörläggarna kan arbeta i fred.

Vad gillar du mest med ditt arbete?
Att känna att jag gjort nytta och löst ett problem.
Att hjälpa våra kunder.

Hur ser dina semesterplaner ut?
Jag ska åka till Öland med min familj. Vi har hyrt
en stuga och ska besöka Ölands Djurpark. Annars
gillar jag att vistas i naturen och promenerar gärna i
Sandskogen, vid Dag Hammarsköljds park eller vid
Snogeholmssjön.

Jerry Carlsson, VA-chef
Vad arbetar du med?
Jag är ny VA-chef sedan drygt två månader tillbaka. Just nu försöker jag
sätta mig in i allt nytt men är också involverad i utbyggnaden av vatten och
avlopp i kommunens östra delar.

Vad gillar du mest med ditt arbete?
Jag har inte tidigare arbetat som VA-chef så det är
spännande med en ny roll och ny verksamhet att
lära känna!

Hur ser dina semesterplaner ut?
Jag är intresserad av bilar och motorcyklar, att
bygga om och bygga nytt. Jag kommer att mecka
med min Austin Mini på semestern.

Den 14 juni kommer Farligt Avfall-bilen till Nybrostrand och Löderup.
Då kan du lämna ditt farliga avfall och mindre elavfall till bilens kemist.
•
•

Nybrostrand, Örnvägen vid återvinningsstationen, kl. 17.00-18.00
Löderup, Lantmännen Storgatan 31, kl. 18.30-19.30

Avvikande sophämtning midsommar
Vecka

25

Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Måndag 20/6
Tisdag 21/6
Onsdag 22/6
Torsdag 23/6
Fredag 24/6

Oförändrat
Måndag eller tisdag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
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Felanmälan
Du kan lämna dina synpunker till oss om du hittar
något som behöver åtgärdas! Felanmäl enkelt på plats
via mobilappen ”Felanmälan Ystads Kommun”. Du
kan också gå in på ystad.se - sök på ”felanmälan”.

TEKNISKA AVDELNINGEN
- Sommarlängtan

