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Länge trodde väl många av oss att vi
skulle få ytterligare en snöfri vinter,
men så kom trettonhelgen med ganska mycket snö som överraskade de
flesta. Inte minst snöröjarna verkade
tagna på sängen. Rejäl kyla har vi
också fått känna på och vi får hoppas
att husen i skogen har klarat sig från
sönderfrysning.
Trafikfrågor
Under hösten har styrelsen fortsatt varit i kontakt med kommunen
om trafikfrågorna på framför allt
Österleden som vi tidigare skrivit om
i Sandskogsnytt. Vi vill ju ha sänkt
hastighet och att trafikkamerorna
flyttas längre västerut. Vi har fått viss
förståelse för våra åsikter och dialogen
fortsätter.
Komplementbyggnader
Frågan om rätten att bygga större
komplementbyggnader, 15 kvm istället
för 10 kvm, har det också arbetats
med, och vi kan bara hoppas att vi kan
hitta en lösning på detta tillsammans
med Kommunen. Det var ju i samband med att de nya kontrakten togs
fram som föreningen och kommunen
kom överens om att hitta en lösning
på problemet.
Nya Vattenledningar
De som bor i den östra delen av skogen har fått brev från kommunen om
att nya vattenledningar kommer att
grävas ner i hela Sandskogen. Detta
kommer att utföras i fem etapper och
ska vara klart om fem år. Det är alltså
den östra delen (öster om campingen)
som berörs 2016.
2017 planeras området söder om

Österleden/öster om järnvägskorsningen.
2018 planeras området söder om
Österleden/väster om järnvägskorsningen, fram till Saltsjöbadsvägen.
2019 planeras området norr om
Österleden, väster om campingen.
2020 planeras sista etappen, väster
om Saltsjöbadsvägen.
Vattenmätare
I samband med att de nya ledningarna
dras, har kommunen beslutat att det
ska installeras vattenmätare i alla stugor. Detta medför givetvis en del arbete och kostnader för stugägarna.
För vissa går det ganska enkelt, men
för andra är det mer komplicerat. Vi
rekommenderar att ta kontakt med
en entreprenör i god tid för kostnadsförslag. Kanske kan man gå ihop med
grannarna för att få ett bättre pris?
Du ansöker hos kommunen om installation av vattenmätare, och därefter kontaktar VA-enheten dig för att
avtala tid för inkoppling. Kommunen
är också behjälplig med tips och råd
angående inkoppling.
Den nya serviceventilen kommer
att läggas 6 meter från huset, och i
de fall det behövs någon anslutning
till den gamla ventilen, så svarar kommunen för den kostnaden. I de flesta
fall, ska man alltså inte behöva göra
några utvändiga arbeten. Men om
man misstänker att ens egen ledning
är dålig, så kan detta vara ett lämpligt
tillfälle att byta den.
Det var nog många som blev
förvånade när man fick kännedom
om de nya vattenledningarna, däribland VYS:s styrelse. På varje årsmöte
i juli, bjuder vi in kommunen för att
informera om aktuella frågor. Så också

2015, men inget nämndes om vattenledningarna. Kommunen hade säkert
sluppit många mail och telefonsamtal
om man informerat då. På vårt önskemål, har VA-enheten lovat att i
vår bjuda in till ett möte med de ca
150 stugägare som berörs 2016. Man
kommer också att närvara på vårt
nästa årsmöte så att alla medlemmar
får information och kan ställa frågor.
Vi har också förhört oss om möjlighet till dispens för installation av
mätare, men fått beskedet att det inte
kommer att ges.
Trots en del olägenheter för stugägarna vid installationen, för detta
också med sig en hel del positivt. På
sikt tror vi att de flesta får en lägre vattenräkning och det är ju känt att trycket
inte är det bästa på sina ställen.
Fiber
I samband med att vattenledningarna grävs ner, kommer man också att
lägga ner bredbandsfiber. Vi kommer
att få möjlighet att ansluta oss till antingen Teleservice eller Ystads Energi/
Öppet Stadsnät. Säkert ett välkommet
besked för många.
Kommunen kommer också att se
över om gatubelysningen behöver
utökas i samband med att man gräver.
Kryssa i almanackan.
Missa inte årsmötet som kommer att
hållas söndagen den 17/7. Mer om
det i nästa Sandskogsnytt, det lilla
häftet som kommer ut i maj.
Vi ses i skogen.
Styrelsen
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Du som har en epostadress och som kan tänka dig att få Sandskogsnytt 1 och 3 på mail, anmäl dig till Thomas Paulsson i styrelsen genom
att skicka ett mail till thpaulsson@hotmail.com Tack! OBS. Glöm inte
att meddela när du byter epostadress.

Medlemsavgift 2016
OBS! 100 kr

100 kr sätts in på PG 543981-5 eller BG 931-6274. Skriv namn, adress samt kod
på inbetalningen. Koden är fyra siffror, kvartersnummer samt nummer i kvarteret.
Ex: Sågen 4 = 2604.
Kvartersnumren är som tidigare:
10 = Nyckelpigan
11 = Tordyveln
12 = Tallviveln
13 = Ollonborren
14 = Flugsvampen

15 = Smörsoppen
16 = Murklan
17 = Kantarellen
18 = Yxan
19 = Stensötan

20 = Ormbunken
21 = Mossan
22 = Karlavagnen
23 = Orion
24 = Kilen

25 = Barkjärnet
26 = Sågen

