
NYA GRILLPLATSER!

Inför årets grillsäsong har Ystads 
kommun ökat antalet grilllplatser.

Helt nya grilllplatser hittar du i 
Köpingebro, Permissionsparken 
och i Nybrostrand, söder om 
gångtunneln vid Österleden/
Bussmevägen.

Platser som fått fler 
grilllplatser är Militärvägen vid 
järnvägsövergången i Sandskogen 
samt Karlssons dammar. 

På kommunens GIS-portal på www.ystad.se hittar du en karta 
över samtliga grilllplatser i kommunen.

GRODSÄSONG I SANDSKOGEN 

Snart är det dags för grodorna i Sandskogen att 
vandra mot Skridskodammen där de parar sig. 
För att skydda grodorna under vandringen stängs 
Militärvägen i östra Ystad av för genomfartstrafik 
under en tid. 

Grodornas vandring börjar när det blir tillräckligt varmt både natt 
och dag och varierar därför från år till år. Det sker oftast i mars-
april och varar ungefär en månad. Under avstängningen hänvisas 
besökare till parkeringen väster om Skridskodammen eller till 
infarten via Skvadronsvägen.

VÅRKÄNSLOR HÄR BYGGER VI OM!

SKRÄPPLOCKARDAGARNA

18 april - 15 maj är det dags för årets Skräpplockardagar! Förra 
året deltog över 700 000 skräpplockare över hela Sverige. 

Anmälan öppnar den 1 mars på hsr.se/skrapplockardagarna

Läs mer om vad som händer i Ystad under 
Skräpplockardagarna på www.ystad.se/avfall

NORDISKA KUSTRÄDDARDAGEN

Plast i havet är ett av världens största miljöproblem och det 
kommer inte försvinna förrän vi gjort något åt det. På nordiska 
kusträddardagen den 7 maj deltar människor från kust till kust 

som vill förhindra att plast hamnar i havet. 

Delta du också! Anmäl dig på www.kustraddarna.hsr.se/

I trafiken finns inga rättigheter, bara skyldigheter – var rädda om varandra!

För att trafikmiljön ska vara trygg och säker för alla krävs en ömsesidig förståelse och hänsyn. Enligt lagen har du som 
trafikant inga rättigheter utan bara skyldigheter. Varken bilister eller cyklister har rättigheter framför andra trafikanter, 
däremot ofta skyldigheter gentemot till exempel fotgängare. Det viktigaste är att visa hänsyn och vara försiktig!  
 
Utöver hänsyn och försiktighet, krävs kunskap om de trafikregler som gäller. Trafikreglerna finns till för att underlätta 
samspelet mellan trafikanter och göra det säkrare för alla som är i eller vid trafiken. En del av reglerna kan vara 
svårtolkade, men genom att flera trafikanter har skyldigheter tvingas alla ta hänsyn till varandra och trafikmiljön blir 
säker och trygg!

Nya anslagstavlor
Kommunen har fått nya anslagstavlor. 

De är dessutom fler till antalet och 
har gjorts större för att fler ska kunna 

annonsera.  

Tavlorna hittar du på Österportstorg, 
vid grillen vid Norra promenaden, 

i korsningen Hamngatan/
Spanienfararegatan och Bollhusgatan/

Lingsgatan.

Skörda regnvatten

Spara på vårt värdefulla 
dricksvatten och vattna med 
regnvatten i stället! Koppla 
bort ett stuprör och samla 
regnvattnet i en tunna eller 
tank. Du som är ansluten till det 
kommunala dagvattennätet kan 
få en gratis regntunna. Ansökan 
öppnar 1 april 2022. 

Läs mer och ansök på 
www.ystad.se/platsforvattnet

Pågående projekt
• Ombyggnationen av Surbrunnsvägen fortsätter enligt tidplan. I maj 

2022 öppnas hela vägen för trafik igen. 

• I april 2022 blir vi klara med ombyggnationen av Södra 
Dragongatan och Fina-korset. Den nya utformningen innebär att 
det inte längre är möjligt för trafik från Södra Dragongatan att 
svänga västerut i Fina-korset.

• Under hösten 2021 blev första etappen av ombyggnationen av 
Missunnavägen klar. Under våren 2022 kommer resten av sträckan 
byggas om på ett liknande sätt, med trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder för gående och cyklister. Under ombyggnationen 
kommer delar av sträckan att vara avstängd för genomfart och 
trafiken ledas om.

• Fritidsparkens nya utformning är till stora delar klar. Det som 
kvarstår är arbetet med att få den nya muren och belysningen på 
plats. Något som sker under våren och sommaren 2022.

Kommande projekt
Industrigatan
Våren/sommaren 2022 startar 
ombyggnaden av Industrigatan, 
mellan Surbrunnsvägen och 
Fridhemsgatan. När gatan är 
färdigbyggd kommer det finnas 
gångbanor på båda sidor av 
gatan och cykelbana på södra 
sidan. 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.

V. Sjöstaden
Under våren/sommaren 2022 kommer det som varit byggator i V. Sjöstaden 
att färdigställas. Det inkluderar norra delen av Snögatan samt Blixt-, Hagel-, 
Kuling- och Brisgatan. Under färdigställandet kommer gatorna periodvis vara 
stängda för biltrafik, men framkomliga för gående. Arbetet beräknas vara 
klart i augusti 2022.

Svarte Balkåkra, etapp 2
I april 2022 börjar arbetet med att bygga nya gator, anlägga VA och 
parkområde i det som ska bli Svarte Balkåkra, etapp 2. Arbetet blir klart 
våren 2023 och därefter kan byggnationen av husen starta.

Korshejdans lekplats
Under våren 2022 kommer Korshejdans lekplats, som ligger i anslutning 
till Pilgrimsgatan, att byggas om. Temat blir trafik och det kommer finnas 
brandbil, mini-verkstad, trafikskyltar och linjemålning. 
Medan arbetet pågår kommer lekplatsen att vara stängd.

Korshejdans lekplats idag.

Industrigatan från Surbrunnsvägen.



TEKNISKA AVDELNINGEN 
-Äntligen vår!

Vecka Ordinarie hämtning Ny hämtningsdag
15 Måndag 11/4

Tisdag 12/4
Onsdag 13/4
Torsdag 14/4
Fredag 15/4

Oförändrat
Måndag 11/4 eller tisdag 12/4
Tisdag 12/4
Onsdag 13/4
Torsdag 14/4

16 Måndag 18/4
Tisdag 19/4
Onsdag 20/4
Torsdag 21/4
Fredag 22/4

Tisdag 19/4
Tisdag 19/4 eller onsdag 20/4
Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat

AVVIKANDE SOPHÄMTNING I PÅSK LÄR KÄNNA OSS PÅ TEKNISKA!

NR 1 • 2022

Kristi himmelsfärd (vecka 21) sker sophämtningen som vanligt!

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 månaden får du lära känna Marcus från park och Kenny från gaturenhållningen. 
Kanske har du redan mött dem ute på stan?

Vad arbetar du med?
Jag har arbetat i ca 11 år inom Ystads kommun med att 
plantera, beskära och anlägga. 

Vad gör dig glad i ditt arbete?
Trädgårdsstaden, som är mitt ansvarsområde, att lära 
känna folk i området, mina varierade arbetsuppgifter 
och trevliga arbetskamrater.

Vad gillar du mest med ditt arbete?
Den kreativa delen så som sågning och plantering.

Hur ser planerna ut för våren?
Vi ska skoga och beskära samt plantera häck i 
Trädgårdsstaden.

Vad arbetar du med?
Skräpplockning, tömning av papperskorgar, soptunnor 
och hundlatriner. Från Svarte till Sandhammaren blir 
det några hundratal tömningar i veckan.

Vad gör dig glad i ditt arbete?
När folk plockar upp och lägger skräp i 
papperskorgarna, att möta kommuninvånarna på mina 
rundor och när de ger beröm för att vi håller fint. 

Vad är det märkligaste du hittat?
En hörnsoffa vid sidan om en papperskorg! Man tänkte 
väl att det här får inte plats i papperskorgen så vi ställer 
den här bredvid.

Hur ser våren ut för din del?
På våren har jag mycket att göra. Då vistas folk ute mer 
och papperskorgarna fylls snabbare och det blir mer 
skräp att plocka upp.

Marcus Persson, parkarbetare

Kenny Nilsson, renhållningsarbetare

MER FRÅN TEKNISKA
Läs mer om vad vi gör på www.ystad.se 

Nyheter från Tekniska hittar du på facebook-sidan 
@ystadhallbart och från VA på @ystadvatten

Cykelbiblioteket rullar på
Nu har Ystads kommuns cykelbibliotek varit igång i över ett halvår. 
Många kommuninvånare har lånat en cykel och varit mycket nöjda. Med 
en elcykel kommer du fram snabbare och det är lättare att cykla långt. 

Det finns två vanliga elcyklar 
och två ellastcyklar som du kan 
låna med ditt bibliotekskort på 
stadsbiblioteket i Ystad. Intresset 
är stort, ställ dig i kö redan nu! 

Läs mer på 
www.ystad.se/cykelbiblioteket

Farligt Avfall-bilen är en 
specialutrustad lastbil med 
chaufför och kemist. Här kan 
hushållen kostnadsfritt lämna 
sitt farliga avfall och mindre 
elavfall.

Farligt Avfall-bilen har haft 
uppehåll i två år på grund 
av Covid-19. Nu börjar den 
köra igen, med åtgärder för 
att minska smittorisken. Var 
uppmärksam på instruktioner 
från personalen! 

Mer information hittar du på 
www.sysav.se och på 
www.ystad.se/avfall

Tisdag 22 mars

Ystad, Österportstorg 17:00-18:00

Ystad, Missunnavägen 11 18:30-19:30

Tisdag 14 juni

Nybrostrand, Örnvägen 
vid återvinningsstationen

17:00-18:00

Löderup, Storgatan 31  
Lantmännen

18:30-19:30

Tisdag 30 augusti

Svarte, Duettgatan 2 17:00-18:00

Torsdag 15 september

Ystad, Österportstorg 17:00-18:00

Ystad, Missunnavägen 11 18:30-19:30

Lämna ditt farliga avfall till Farligt Avfall-bilen!


