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Det känns märkligt. I skrivande
stund har vi den behagligaste skånska
vintern på länge, knappt en gnutta snö
jämfört med samma tid förra året, och
skönt att slippa snöröjning och skottning.
Men detta kan naturligtvis ändras över
en natt…
Ännu mer positivt är det att kunna
konstatera att Sandskogen inte kommer att genomkorsas av någon ny trafikled, åtminstone inte på de
närmaste 20 åren. Det är Trafikverket som vid ett
möte med kommunen har gett klart besked – under
så lång tid har de inget behov av en ny vägdragning,
det är enbart kommunen som har det. Därmed får
kommunen själv stå för kostnaden av ett sådant vägbygge i 150-200-miljonersklassen, vilket kommunen
inte klarar. Vägfrågan är därmed framskjuten till åtminstone en bit in på 2030-talet, och vilka behov som
kommer att styra då är det ingen som vet idag.
Målsättningen för VYS, och alla naturälskande
ystadsbor, är naturligtvis fortfarande att det aldrig
blir en sådan trafikled. Samtidigt har kommunen fått
ett nytt delikat problem. Arbetet har just igångsatts
med en ny fördjupad översiktsplan för hela staden,
och i denna blir man tvungen att ta ställning till
vilken vägdragning man vill ha för trafiken till och
från en framtida utbyggd hamn. I dagens läge finns
två alternativ – tunnel på Dragongatan, eller en delvis
nedgrävd ny trafikled genom Sandskogen – men inga
politiska beslut är fattade vilket man föredrar. Politikerna har dock i flera år antytt – men aldrig velat säga
det högt – att de föredrar Sandskogs-alternativet, så
det är ingen vågad gissning att kommunen kommer
att anta en översiktsplan med en ny trafikled genom
Sandskogen som man inte inom överskådlig tid, eller
kanske aldrig, kommer att kunna bygga.
Alla som vill bevara Sandskogen intakt får hoppas
att kommunen under de närmaste 20 åren fortsätter att bygga fast sig ännu mer på samma sätt som
med de nu föreslagna nybyggena på och direkt intill
Regementsområdet. Där vill man ha fem lockande
7-8-våninghus med bostäder ”i parkmiljö”, d v s i direkt anslutning till den s k Skridskodammen och det
kommunala naturreservatet – utan att nämna med

ett ord att man planerar att dra en ny trafikled rakt
igenom denna underbara parkmiljö.
Vad gäller kommunens föredömligt snabbt beslutade
ändring av områdesbestämmelserna, så har den frågan hamnat i byråkratisk långbänk. Länsstyrelsen
lovade i höstas att ärendet skulle vara avgjort före jul,
och nu, i skrivande stund, uppger man att beslut inte
kommer att fattas förrän en bit in i februari. Saken är
ju den att nitiskt folk på länsstyrelsen vill pröva kommunens beslut, samtidigt som en villaägare också har
överklagat beslutet dit. Så som läget nu är kommer
frågan om en 5 kvm större friggebod och lösningen
av det s k carportsproblemet att kvarstå i säkert ett
halvår, i värsta fall kanske i ett år till.
Och därmed kommer även lösningen av mantalsskrivningsfrågan dröja. Den styrande kommunala femklövern gick i sin regeringsförklaring ut
med beskedet att det felaktiga förbudet mot mantalsskrivning i arrendekontraktet skulle upphävas,
vilket är rimligt, eftersom man som villaägare har rätt
att bo året runt i sitt hus och därmed, enligt folkbokföringslagen, ska vara mantalsskriven där. Kommunledningen har dock sagt att man i praktiken tänker
ta en sak i taget – först områdesbestämmelserna och
därefter mantals-skrivningsfrågan. Det innebär det
att den statliga långbänken även leder till en kommunal långbänk, och de som kommer i kläm både
med utbyggnadsplaner, oklarhet om carportarna och
mantalsskrivningen är vi villaägare.
Däremot har kommunen reagerat positivt på två
krav från VYS´ årsmöte. Det första gäller möjligheten att få vattenmätare i sitt hus för att slippa den
schablonmässiga, och för många säkert en alltför hög,
vattenkostnad. Visserligen handlar det om en kostnad för installationen, som villaägaren själv får ordna
och stå för, men för den som bor i villan bara några
sommarmånader och inte förbrukar så mycket vatten
då, blir det säkert snabbt lönsamt. Ett problem är att
mätaren måste sitta frostfritt, vilket också kostar i uppvärmning, och för den som måste göra installationen
utanför huset, på tomten, blir det betydligt krångligare
med nedgrävning av en drygt två meter djup vattentät
metallkonsoll, som också måste hållas frostfri. Beställning av vattenmätare kan göras genom Lars-Åke An-
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dersson på kommunen (tel. 577331), som också kan ge
närmare besked om vad som gäller i detalj.
Det andra kravet från årsmötet gällde märkning av
de s k molokerna för hushållsavfallet. Från VYS påpekade vi att många icke-boende tömmer sopor i dessa, vilket de boende får betala för. Från kommunen
svarar man att man faktiskt har större problem med
boende som tömmer mycket annat än hushållsavfall
i molokerna, ofta t o m byggbråte efter om- och tillbyggnader. Men man medger att man ändå ska sätta
upp skyltar att molokerna endast är till för boende i
skogen, och endast för hushållsavfall. Upplysningsvis
är hushållsavfall enligt renhållningsreglerna det som
återstår när källsortering för återvinning har gjorts, d
v s man får inte heller kasta tomma mjölkpaket, tidningar, glasflaskor och ölburkar, utan endast matrester
o d.

munen har haft ett stort arbete med att röja upp efter
förra årets snömängder, men har fått nytt arbete efter
de återkommande stormarna i slutet av 2011.
I princip tar man bara bort sådant som bedöms som
farligt i närheten av vägar och stigar, och framför att
man inte avverkar träd enbart för att folk befarar att
dessa kan komma att falla ner över husen – i så fall
skulle vi tvingas avverka så mycket att Sandskogen
mera skulle se ut som en park än som en skog, hälsar
stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson.
Vi tackar även för det nya tränings- och lekområdet
vid motionsspåret, men undrar varför kommunen
samtidigt inte gjort något åt de gamla blinderingarna,
d v s de numera sönderfallande och med tiden allt farligare skydden vid de nedlagda skjutbanorna i naturreservatet.

Tack vare den än så länge behagliga vintern ser vi i God fortsättning på den behagliga vintern!
år, jämfört med förra året, hur skogen ser ut. Kom- Styrelsen
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Vi ses i skogen!
Styrelsen

