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Styrelsen har ordet
Det blev ännu en mild och snöfattig vinter och våren kom ovanligt tidigt 
i hela landet. Vi var nog många som oroade oss för torkan som rådde i 
april, och om torråret 2018 skulle upprepas. Bevattnings- och grillförbud 
vill vi inte ha igen! I skrivande stund, början av maj, verkar det som att vå-
ren har kommit av sig med frost och snö långt ner i Sveriges avlånga land. 
Styrelsen har under året haft möte med kommunledningen om de frågor 
som vi har redovisat på årsmötet och i Sandskogsnytt. Det är flera saker 
som varit med i diskussionerna med kommunen under lång tid, där vi ty-
värr med frustration konstaterar att kommunen inte svarar upp med vad 
de utlovade vid årsmötet 2018 och vad de därefter utlovat.  Det är något 
som styrelsen ser allvarligt på och vi har också funderat på vilka åtgärder 
som kan vidtagas för att få en förändring till stånd. Vi saknar de lösnings-
orienterade diskussionerna som vi tidigare har haft med kommunen.

Bättre dialog
Frågan om hur vi kan förbättra dialogen och informationsutbytet mellan 
kommunen och föreningen/arrendatorerna har diskuterats. Kommu-
nen har s.k. byavandringar i byarna, och en tanke är att införa detta i 
Sandskogen också. Man diskuterar olika aktuella frågor som skickas in 
i förväg. Vanligast är det trafikfrågor som kommer upp på dessa mö-
ten. Från kommunen deltar den högsta ledningen, både politiker och 
tjänstemän. VYS förhoppning har varit att vi skulle kunna ha en sådan 
vandring i vår, men det har tyvärr inte blivit av ännu. Utöver detta är vi 
överens om att löpande kontakter mellan VYS styrelse och Kommunen 
i aktuella frågor ska fortsätta som hittills. Dessutom ska Kommunens re-
presentanter deltaga på VYS årsmöten.

Fastighetsskatt
Vi har också tagit upp frågan om fastighetsskatten, där kommunen har ett 
åtagande att se till så fastighetsskatten för marken hålls så låg som möjligt, 
eftersom det är en kostnad som förs över på arrendatorerna. VYS anser att 
det inte kan vara rimligt att vi ska betala ”full” fastighetsskatt för mark som vi 
inte förfogar över fullt ut. Kommunen har åtagit sig att i samband med nästa 
fastighetstaxering titta extra på frågan, och att återkoppla till VYS.

Komplementbyggnad 15 kvm
Den, milt uttryckt, segslitna frågan om 15 kvm komplementbyggnad har 
givetvis också varit uppe för diskussion. Här har vi ju en överenskom-
melse sedan 2014 om att gemensamt komma fram till en lösning för att 
göra det möjligt att bygga 15 kvm, ”på annat sätt än såsom i det av läns-
styrelsen upphävda förslaget om ändring av områdesbestämmelserna”. 
Kommunens tjänstemän framhåller att frågan inte kan utredas utan ett 
klart politiskt uppdrag om det. Samtidigt har tjänstemännen åtagit sig 
att se till att Sandskogens frågor skulle bli ett åtagande inför 2019, så 
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att bl.a. komplementbyggnadsfrågan kan lösas i en konstruktiv dialog 
med VYS. VYS har därefter försökt att få ett möte med den nyvalda 
samhällsbyggnadsnämndens presidium, men efter att utsatt möte ställts 
in har det  ännu inte lyckats att få ett nytt datum för detta. Vi hoppas 
verkligen att vi kan få till ett möte innan sommaren och att vi kan rap-
portera om det på årsmötet.

Trafikfrågor
Den ökande trafiken från färjorna på Saltsjöbadsvägen, bullerproble-
men och säkerheten på Österleden och järnvägen har vi också disku-
terat med kommunledningen. Våra förslag är att begränsa genomfarts-
trafiken på Saltsjöbadsvägen och sänka hastigheten och/eller lägga ”tyst 
asfalt”på Österleden genom Sandskogen. Den bästa lösningen är givet-
vis att lägga Rv9 norr om skogen, men i avvaktan på det bör man vid-
taga andra åtgärder. Tidigare har vi också uttryckt oro över den ökade 
trafiken på Dragongatan sedan hamnen har byggts ut för större färjor. 
Utbyggnaden av hamnen har för övrigt inletts i början av året.

Skötselplanen
2016 gick ett förslag om hur skogen ska skötas ut på remiss. VYS var 
mycket kritisk till delar av denna och den har sedan delvis omarbetats 
av kommunen. Planen är nu godkänd av samhällsbyggnadsnämnden. 
Styrelsen har inte hunnit ta ställning till den omarbetade versionen. Park 
arbetar enligt skötselplanen och har under vintern 2018/19 priorite-
rat skötsel (gallring) av områden i västra delen av stugområdet där det 
bland annat fanns den invasiva främmande arten tysklönn. Avverkningen 
har skett i samband med en motorsågskurs. Även under vintern 2019/20 
kommer områden i västra delen av stugområdet att prioriteras när det 
gäller skötselinsatser. Skötselplanen finns att hämta på VYS hemsida.

Nya vattenledningar
Etapp 4 av ledningsarbetena sker 2019, och berör främst området väs-
ter om campingen och norr om järnvägen. På kommunens hemsida kan 
du läsa mer om detta.

Årsmöte 7:e juli
Välkommen till VYS:s årsmöte den 7:e juli kl 10.30 i Ystads Arena. In-
gång från Industrigatan. Kaffe och smörgås serveras från 10.00. Repre-
sentanter från kommunen deltar, liksom Ted Eriksson som kommer att 
underhålla oss en stund. Vår nuvarande ordförande, Magnus Björkman, 
meddelade redan på förra årsmötet att han slutar efter fem år och vi sö-
ker hans efterträdare. Även Ingemar Persson har meddela att han slutar 
i styrelsen. Valberedningen är tacksam för förslag på ordförande och 
styrelseledamot. Sammankallande i valberedningen är Ulla Tedenlid, 
tel 070-308 29 33. Se kallelse på sid 7.
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Rosor, perenner, träd, 
buskar m.m. finner Du hos oss.

Välkommen in!

Rolf Isaksson Tel. 0411/105 38
Öppet: Vard 9–18. Lör 9–15. Sön 10–14.
Gamla Lundavägen 59 (vägen från E65 mot Bjäresjö)

Ystad Plantskola

Utan våra annonsörer 
inget Sandskogsnytt 

– så gynna dem!

Vi är proffs på:

YSTAD
DRAGONGATAN

TEL: 0411-660 30
MÅ-FRE: 8-18 
LÖR: 9-14

Kök • Luftvård 
Vitvaror • SPA-bad
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Ett urval vad vi är behjälpliga med:
• Anläggning av trädgård och offentliga platser
• Platt- och stensättning
• Garantiskötsel
• Beskärning
• Parkförvaltning
• Snö- och halkbekämpning

LANDWORK BETONGHÅLTAGNINGAR AB utför:
• Rivning
• Sanering (Asbest/PCB)
• Betonghåltagning, Sågning, Slipning

VI HAR KONTOR/LAGER/BUTIKER I  
YSTAD - LÖDDEKÖPINGE - STOCKHOLM

LANDWORK SWEDEN AB utför miljö- och entre-
prenadtjänster under årets alla säsonger, såväl 
utom- som inomhus!
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Stig ur hängmattan!

Villaägareföreningen 
YSTADS SANDSKOG
Kallelse till årsmöte 2019

Söndagen den 7 juli kl. 10.00 

Ystads Arena, Fridhemsgatan 31

DAGORDNING
 1. Stämman öppnas 
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
 3. Val av två justeringsmän 
 4. Fråga om sammanträdet blivit behörigt utlyst 
 5. Föredragande av förvaltningsberättelse 2018 
 6. Föredragande av revisorernas berättelse för 2018 
 7. Fastställande av balansräkning för 2018 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut om ersättning till styrelseledamöter 
 10. Beslut om ersättning till revisorerna.  
 11. Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och
  suppleanter samt valberedning
 12. Beslut om årsavgift för 2020 
 13. Förslag till budget 2020
 14. Övriga frågor
  Styrelsen informerar om aktuella frågor
 15. Avslutning
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Förvaltningsberättelse för 
2018

Styrelsen för Villaägareföreningen Ystads Sandskog avger 
följande förvaltningsberättelse.

STYRELSE
Ordförande Valperiod
Magnus Björkman    
 2 år till 19-07
Ledamöter
Agneta Landqvist 2 år till 19-07
Per Thulin 2 år till 19-07
Christina Persson 2 år till 20-07
Ingmar Sjöstrand 2 år till 20-07

Suppleanter    
Ingemar Persson 2 år till 19-07
Mats Espersson  1 år till 20-07

Revisorer
Göran Löndahl 1 år till 19-07
Göran Stjernström  2 år till 20-07

Revisorsuppleanter
Bo Lundström  1 år till 19-07
Anders Karlsson 2 år till 20-07

Valberedning
Ulla Tedenlid 1 år till 19-07
Johan Edgren 1 år till 19-07
Owe Wallinder 1 år till 19-07

VYS Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda mö-
ten. Kontakten mellan styrelsens medlemmar via 
e-post och telefon har däremellan varit livlig. Flera 
möten har på styrelsens begäran hållits med kommu-
nens representanter. Föreningen har haft 438 beta-
lande medlemmar.
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Årsmöte 2018 - VYS verksamhetsår nr 53
Årsmötet hölls den 8 juli på Ystads Arena med ca 
150 medlemmar närvarande. Förutom formalia en-
ligt stadgarna, informerade styrelsen om aktuella 
frågor. För detaljer hänvisas till årsmötesprotokollet 
på vår hemsida.

Viktigare ärenden för styrelsen under 2018
• Komplementbyggnadernas storlek
• Trafik och miljö
• Förbättrad dialog med kommunen

Fler detaljer framgår av ledaren i detta nummer av 
Sandskogsnytt.

Styrelsen

Kulglass • Mjukglass • Våfflor • Kaffe 
Hamburgare • Korv • Godis

Bra utbud av glutenfritt! Och mycket mer.

Våffla 

med sylt, 

grädde/mjukglass 

och kaffe för 

endast 45 kr.

Välkommen till kiosken och
minigolfen nere vid havet!
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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

Inbetalning av 
årsavgift 2019

100:-

inbetalas 
snarast på
Plusgiro 
54 39 81-5
Bankgiro 
931-6274

När Du betalar
ska Du ange kvarter 
och nummer 
så att Din inbetalning 
bokförs rätt. 
Två siffror för kvarteret 
plus två siffror 
för husets nummer 
inom kvarteret. 
Exempel: 
Sågen 8 = 2608.
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Resultaträkning
                     

 Resultat           Budget Resultat
INTÄKTER 2017 2018 2018
Medlemsavgifter 52.600 52.000 43.800
Räntor 0 100 0
Sandskogsnytt 19.040  20.000 21.900
 71.640  72.000 65.700
KOSTNADER   
Årsmöte 7.042  93.000 3.404
Styrelsemöten 6.118  6.500 7.048
Porto 13.342  11.000 8.832
Skatter 0 0 0
Sandskogsnytt 20.900  21.000 24.797
IT/Styrelse/Medlem 5.190  6.000 5.333
Kontorskostnader 768 900 1.134
Diverse kostnader 9.045  9.000 2.015
Överskott/Underskott 9.236 8.600 13.137
 71.640  72.000 65.700

Balansräkning 31/12
TILLGÅNGAR 2016 2017 2018
Kassa 2.918 0 0
Bank 50.016 51.820 55.242
Plusgiro 20.009 34.559 44.808 
 77.143 86.379 100.051
 
SKULDER   
Eget kapital 68.599 77.143 86.378
Överskott/Underskott 8.544 9.236 13.137
Kortfristiga leveranskost. 0 0 536
 77.143 86.379 100.051
 

Ystad 2018-05-07
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Cyklar och tillbehör
med kvalité till lägsta pris

N. Zinkgatan 2, Ystad 
på Ö. Industriområdet

www.cartech.nu

Din bilverkstad! 

Södra Zinkgatan 9
271 39 Ystad
0411-173 92

info@cartech.nu
www.cartech.nu



13

Förslag till budget
 
 Utfall Budget Budget
INTÄKTER 2018 2019 2020
Medlemsavgifter 43.800 52.000 50.000
Räntor 0 0 0
Sandskogsnytt 21.900 20.000 21.000
 65.700 72.000 71.000
   
KOSTNADER   
Årsmöte 3.404 9.000 10.000
Styrelsemöten 7.048 6.500 7.000
Porto 8.832 11.000 9.500
Skatter 0 0 0
Sandskogsnytt 24.797 21.000 25.000
IT/Styrelse/medlem 5.333 6.000 6.000
Kontorskostnader 1.134 900 1.000
Diverse kostnader 2.015 9.000 5.000
Överskott/Underskott 13.137 8.600 7.500
 65.700 72.000 71.000

Revisionsberättelse
Revision har inte genomförts när manustiden för detta nummer går ut. 

Revisionsberättelsen kommer att föredras vid årsmötet.

Kontaktpersoner 2019
Kontaktpersoner vid Samhällsbyggnadsförvaltning

angående Sandskogen är:

Skogen och stranden 
ALEX BENTERVALL. Tel 0411-57 79 17

Vatten och avlopp 
TONY GUNNEMAR. Tel 0411-57 70 12

Avfall 
CHATARINA GÖRANSSON. Tel 0411-57 72 48

Arrendefrågor 
SANDRA PERSSON. Tel. 0411-57 73 19
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Sommarhälsning
I skrivande stund lyser solen och 
när jag tittar ut genom fönstret 
vajar tulpanerna i den fortfaran-
de kalla vinden. 
Även om vi vill hänga in den 
tjocka jackan i garderoben, och 
ta på oss sommarkläderna, är 
det viktigt att vi stannar upp 
och njuter av våren. Vi måste bli 
bättre på att bara njuta av nuet 
och naturen.

I Sandskogens motionsslinga möter jag allt från några som 
susar förbi i högt tempo till de som tar en promenad med 
hunden. Ibland när jag går i mina egna tankar hoppar jag 
till när det kommer en ryttare på sin magnifika häst som 
korsar våra olika spår. Jag hör barnens skratt när hela famil-
jen är ute och njuter i skogen eller ser ett äldre par med 
rullator som tar en paus och lyssnar på fågelkvitter. 

När jag viker av längs med strandpromenaden börjar 
ägarna till badhytterna vakna till liv efter vintern. Många 
vårstädar och förbereder inför en ny badsäsong. Jag hör 
även spikande från ett tak och någon som röjer på tom-
ten vid sin stuga. Kort sagt hela Sandskogen sjuder av liv 
oavsett var jag flanerar i området och njuter av en solig 
vårdag.

Även om det är ett fantastiskt område finns det utmaning-
ar som vi måste hitta lösningar på. Jag förstår alla som vill 
åka och bada på våra fantastiska stränder, men det är för-
bjudet att stanna på huvudled och skulle något hända är 
det av yttersta vikt att inte blockera våra räddningsvägar.

Parkeringsfrågan är ett återkommande ämne, men om vi 
som bor i kommunen blir ännu bättre på att ta kollektiv-
trafiken, cykla eller gå till våra stränder, då blir trycket på 
parkeringar mindre.

Kristina Bendz
Ordförande
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Kommunen har en pågående dialog med Trafikverket om 
att den östra trafiken från Österlen skulle kunna hänvisas 
via Kabusa- St Herrestad. Förhoppningsvis kommer en 
studie igång snarast som belyser den sträckningen med 
vilka åtgärder som behövs för att det ska fungera smidigt 
vid en omdirigering. Kunde vi även få tillstånd att öppnan-
det av Sockerbruksvägen i Köpingebro är förhoppningen 
att fler från Nybrostrand och Köpingebro väljer att köra 
via St Herrestad. Dessa åtgärder kommer att minska trafi-
ken genom Sandskogen.

För ett antal år sedan skrev vi tillsammans om arrendeav-
talen som numera medger att alla som vill skriva sig i Sand-
skogen kan göra det. Kommunens befolkning ökar hela 
tiden och alla nya kommuninvånare är hjärtligt välkomna! 
Men, det ställer krav på service. Jag vet att en fortsatt va-
utbyggnaden i Sandskogen är nödvändigt, men även an-
nan infrastruktur. Vi måste hitta en lösning tillsammans på 
hur vi kan röja de igenväxta områdena som en gång varit 
öppna. Det finns en hel del växtlighet som inte är naturlig i 
vårt landskap, t.ex invasiva främmande arter, och de måste 
utrotas eller stävjas. 

Passa på att njut av sommaren och allt det som erbjuder i 
vår fantastiska delregion Ystad/Österlen.

Kristina Bendz
Kommunstyrelsens ordförande

Guld • Silver 
Pärlor  • Diamanter

Hamngatan 7, Ystad. Tel 0411-125 96
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Taxi Ystad
0411-72 000

TAXI YSTAD
Förbeställ gärna. +46(0)411-72 000

ÖSTERLEDEN 6, (VID JÄRNVÄGSSTATIONEN)

FLYGTAXI • BUSSAR • BUDBILAR
LOKALA SJUKRESOR

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FLUGTAXI • BUSSE • LIEFERWAGEN
LOKALE KRANKENREISEN

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AIRPORT TRANSFERS • BUSES
COURIER SERVICES

LOCAL PATIENT SERVICES
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ELITSATSANDE UNGDOM

 

Nätverket Österlen har utvecklats 
till regionens mest attraktiva före-
tagsnätverk, ett öppet nätverk utan 
branschexklusivitet. Huvudmålet är 
att under lättsamma former och en 
trevlig atmosfär ge företag möjlighet 
att, lära känna varandra och knyta 
viktiga affärskontakter.
Överskottet av verksamheten delas 
ut i form av årliga stipendier till de 
unga elitsatsande idrottstalanger från 
Österlen med åldern 13-20 år som 
ingår i Team Nätverket, ett hälso-
främjande ändamål som betyder 
mycket för dessa målinriktade 
ungdomar.

Låt ditt företag också vara med! 
Läs mer på

www.natverketosterlen.se
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PostNord informerar
Numera går det att få post till din brevlåda året runt. 
Post adresserad till Sandskogen delas ut i din brevlåda året 
runt, bevaka detta. Frågor rörande brevbäringen kan besvaras 
av PostNord kundservice, tel. 0771-33 33 10.
Företagscenter har öppet mån - fre kl. 08.30 - 09.30, 15-18.

Liksom tidigare år kommer det att finnas brevlådor för avgående 
post uppsatta vid Jaktpaviljongens kiosk och på Campingplat-
sen. Brevlådorna töms måndag till fredag i samband med post-
utdelningen. Vid Hotell Saltsjöbaden finns en brevlåda som 
töms  kl. 10.00 - måndag till fredag. Söndagar töms brevlådan 
vid Företagscenter, Lagmansgatan 2, kl. 13.00.

Tänk på att rätt adress – dvs. gatunamn och gatunum-
mer  - och en ordentligt märkt postlåda ger en säker 
och snabb postutdelning. Märk också din brevlåda 
med kvartersnummer, då säkerställer du att din post 
kommer fram. Tack för din hjälp, det underlättar för 
oss och dig.

Till sist vill vi på PostNord önska Er alla en riktigt skön sommar i 
Sandskogen

Med vänliga hälsningar 
PostNord i Ystad, Jörgen Nilsson

Utebliven tidning
Välkommen till Point Logistiks service för utebliven tidning och 
distributionsstatus. Denna tjänst gäller Gota Medias tidningar* 
i distributionsområdena Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Sjuhärad, 
Södra Skåne och Östra Skåne. För att reklamera din tidning el-
ler få information om distributionsstatus, fyll i personnummer, 
telefonnummer eller kundnummer och klicka på knappen ’Sök’.
Vid eventuella frågor kan du maila till kundcenter@pointlogis-
tik.se . Mailen besvaras helgfri måndag-fredag

*Barometern, Blekinge Läns Tidning, Borås Tidning, Kristianstadsbladet, 
Smålandsposten, Sydöstran, Trelleborgs Allehanda, Ulricehamns Tid-
ning, Ystads Allehanda, Ölandsbladet, Östra Småland, Växjöbladet/Kro-
nobergaren, Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning
  
MÄRK DIN POSTLÅDA
Din postlåda behöver vara uppmärkt med korrekt adress för att 
vi ska kunna leverera rätt produkt i din låda.
Bor du i flerfamiljsfastighet behöver rätt namn (samtliga efter-
namn i hushållet) finnas på brevinkast eller fastighetsbox.

 
Utebliven tidning 
Välkommen till Point Logistiks service för utebliven tidning och 
distributionsstatus. 

Denna tjänst gäller Gota Medias tidningar* i distributionsområdena 
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Sjuhärad, Södra Skåne och Östra 
Skåne. 

För att reklamera din tidning eller få information om distributionsstatus, 
fyll i personnummer, telefonnummer eller kundnummer och klicka på 
knappen ’Sök’. 

Vid eventuella frågor kan du maila till kundcenter@pointlogistik.se . 
Mailen besvaras helgfri måndag-fredag 

*Barometern, Blekinge Läns Tidning, Borås Tidning, 
Kristianstadsbladet, Smålandsposten, Sydöstran, Trelleborgs 
Allehanda, Ulricehamns Tidning, Ystads Allehanda, Ölandsbladet, 
Östra Småland, Växjöbladet/Kronobergaren, Kalmar Läns 
Tidning/Nybro Tidning 

Sök  

MÄRK DIN POSTLÅDA 

Din postlåda behöver vara uppmärkt med korrekt adress för att vi ska 
kunna leverera rätt produkt i din låda. 

Bor du i flerfamiljsfastighet behöver rätt namn (samtliga efternamn i 
hushållet) finnas på brevinkast eller fastighetsbox. 
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BREDBAND  TV  TELEFONI

YSTAD SANDSKOG

Anslutningspris 17.900 kr

Läs mer och gör intresseanmälan på vår hemsida!

www.teleservice.net/fiber
0416-58 50 50

250 kr/mån
130 kr/mån

49 kr/mån

Exempel på tjänster:
Bredband 100/10 Mbit
TV basutbud ca 30 kanaler
Telefoni 

Sommarabonnemang!
För bredband och TV kan vi erbjuda  
3 mån abonnemang. Läs mer på hemsidan.

FIBER
till hemmet
- Anslut dig till framtiden redan idag! -

Under 2018/2019 kommer vi att 
fortsätta utbyggnaden av fibernät 
i Ystad Sandskog!
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w w w . a u t o w e r k . s e

A U T O W E R K

BILVERKSTAD
RESERVDELAR

TILLBEHÖR

(tidigare Mekonomen)

En fristående butik & verkstad 

SERVICE & REPARATION AV 
PERSONBIL • LÄTT LASTBIL • SLÄP

HUSVAGN • HUSBIL

När du servar/reparerar bilen hos oss ingår alltid
• Fri assistansförsäkring • Fri lånebil • Fri lånecykel

Välkommen in till oss!
Dragongatan/Bronsgatan

0411-74 000
Mån-Fre 07-18 • Lör 09-14 • Sön 11-15
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2019Vad händer 
i Sandskogen 
Information från Samhällsbyggnadsförvaltning

Allmänna intressen:  Sandskogens stugområde ligger inom riksintresset för naturvård

Önskemål om trädfällning och beskärning
Alla åtgärder på träd och buskar ska hanteras av kommu-
nens parkenhet. Som stugägare har du inte rätt att själv 
fälla eller beskära träd och buskar.

Om ni har önskemål om nedtagning eller beskärning av 
träd som står på kommunens park-och naturmark så hit-
tar du information på kommunens hemsida www.ystad.se/
bygg-miljo/parker-och-gronomraden/-tradfallning-och-
nedtagning-av-vegetation/

Där hittar du också en blankett, ”Ansökan om trädfällning” 
som ska fyllas i och skickas in till Samhällsbyggnad/Parken-
heten, Koppargatan 7, 271 80 Ystad. Skrivelsen ska vara 
parkenheten tillhanda senast den 15 september för att 
behandlas under påföljande vinterhalvår.

Tvättlinor, gungor mm
Parkenheten har under vinterns arbete med trädfällningar 
och beskärningar uppmärksammat följderna av uppsatta 
tvättlinor och gunganordningar. Denna typ av uppbind-
ningar i träd stryper på sikt trädet. Även lösa uppbind-
ningar ger skador i barken som är inkörsportar för diverse 
svampsjukdomar. Vi ber er därför att ta bort redan uppsat-
ta linor och inte sätta upp nya linor i träden i Sandskogen.

Vägar och stigar
Inga planerade asfalteringar i Ystads Sandskog under 
2019.
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Avfallshämtning
Molokerna får endast användas för hushållsavfall. Grov-
sopor och byggavfall lämnas på Hedeskoga återvinnings-
central. Molokerna är till för stugägarna och flanörer som 
rör sig i Ystads Sandskog. Näringsidkarna i området ska 
kontakta Avfallsenheten i Ystads kommun för att ordna 
med avfallshämtning.

Kol, briketter och aska från grillen och eldstaden. Vänta 
tills kol, briketter och aska från grillen och eldstaden har 
svalnat innan du slänger det i soppåsen och lägger den 
i molokerna. Annars finns risk för att avfallet antänds och 
störningar i avfallshämtningen.

Sopning
Sopning av vägarna i Ystads Sandskog kommer att utföras 
under maj-juni.

Nya vattenledningar i Sandskogen 
VA-enheten har påbörjat arbetet med att byta vattenled-
ningar i etapp 4 av 5 och det beräknas bli klart 30 sep-
tember 2019. Det datumet ska även alla ha installerat sin 
vattenmätare om den saknas. Det är ca 120 stugor som 
blir berörda i denna etapp. 
Vi kom igång med arbetena som planerat den 1 april, 
hade ett litet uppehåll v15. Största delen kommer att vara 
klart innan semestrarna, vi tar ett semesteruppehåll ca 
V28-31, men vi kommer att synas även efter det. 
Vi kommer att använda styrbar borrning på vissa sträck-
or, där borrar vi den nya ledningen under marken vilket 
minskar behovet av återställning samt är en snabbare me-
tod än traditionell grävning. 

Mer information på www.ystad.se/bygg-miljo/vatten-och-
avlopp/aktuellt-va/mmm/
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Trädgårdsservice
Häckklippning, gräsklippning, ogräsrensning m.m

Städning
Veckostädning, storstädning, flyttstädning m.m

Fönsterputsning
Utvändigt, mellan och insida

Hantverk
Snickeri, renovering, måleri m.m

Vi finns i Skåne med kontor i 
Ystad, Lund och Kristianstad

Avdrag
 för Rut/Rot sker direkt på fakturan

020-721 721
Läs mer om alla våra tjänster på

www.hemrex.se
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Info vid olyckor och kriser 113 13
Brandriskprognos smhi.se
Polisen i Ystad 114 14
Sjukvårdsrådgivning 1177
Lasarettet i Ystad 0411-99 50 00
Giftinformation 010-456 67 19
Folktandvård i Ystad 0411-89 71 00
Ystads kommun 0411-57 70 00
Felanmälan vatten, avlopp, el m.m.
icke kontorstid 040-676 90 70
Läkemedelsupplysning 0771-46 70 10
BRIS 116 111

Jour-service 
Fler företag finner du i gula affärssidorna

Bärgning 020-912 912
Assistance-kåren 0411-103 70

• Ambulans • Polis • Flygräddning
• Räddning • Sjöräddning 
• Tull, Narkotikatips • Brand 
• Läkare • Giftinformation
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Gränder och gator
Heter gatan verkligen så?
 
Supgränd
har i högre grad än andra lockat klåfingriga 
personer att skruva ner skylten. Av den an-
ledningen är namnet numera målat på husfasaden. Namnet går med 
säkerhet tillbaka till mitten av 1700-talet, då det fanns ett flertal 
hamnkrogar på platsen.

Svartgränd
är oförändrat namnsatt sedan 1753. Överkragade korsvirkeshus, 
plank och träd medförde att gränden låg i mörker även dagtid. 
Gränden fick sitt namn av de dåliga ljusförhållandena som rådde. 
Först vid julen 1860 fick Ystad permanent gatubelysning i form av 
gaslyktor.

Lurendrejargränd
Författaren August Strindberg omnämnde Ystad som ”ett gammalt 
sjörövare- och lurendrejarnäste” i Inferno 1897, därav namnet.

Klockaregränd
Här bodde kyrkotjänaren som vårdade 
kyrkans inventarier samt stod för klockring-
ningen. Ett av de äldsta gatunamnen, eftersom det kan kopplas till 
en tidpunkt inte långt efter kyrkans tillkomst.

Nattmans torg
Nattmanen stod lägst på rangskalan i den 
medeltida staden. Han var hantlangare till 
bödeln och arbetade efter mörkrets inbrott.
 
Sladdergatan
”Sladdre”, är danska för den  pumpkonstruk-
tion som användes vid tvättplatsen i Vassaån 
vid Klostret. Gatunamnet har således inget att göra med lokaltid-
ningens kontor som ligger här.

Pilgränd
Nämndes redan 1753 som Pillergränd då 
gården innehöll ett apotek. Här ”trillades 
det piller” och med åren blev det Pilgränd.

Västerportstorg
En av Ystads tre portar som markerade grän-
sen mellan stad och landsbygd. Portbygg-
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Välkommen till Ystads största 
bad- & inredningsbutik!

700 kvm med en mängd utställningsmiljöer i en stor, fräsch 
och lättöverskådlig butik med en rymlig parkering för våra 
kunder och hantverkare.  
Vi är stolta över vår butik. Vi satsar på kunskap och service 
i butiken och produkter av hög kvalitet.
Hos oss hittar du alltid nyaidéer att ta med dig hem!

Jakobsbergsgatan 57 (vid Kristianstadsrondellen),Ystad. 
Tel. 0411-659 50 • www.cnfargcenter.se • info@cnfargcenter.se

CN Färg • Kakel • Bad

ÖPPET VARD. 7-18
LÖRDAGAR 9-14

Välkommen till Ystads största 
bad- & inredningsbutik!

700 kvm med en mängd utställningsmiljöer i en stor, fräsch 
och lättöverskådlig butik med en rymlig parkering för våra 
kunder och hantverkare.  
Vi är stolta över vår butik. Vi satsar på kunskap och service 
i butiken och produkter av hög kvalitet.
Hos oss hittar du alltid nyaidéer att ta med dig hem!

Jakobsbergsgatan 57 (vid Kristianstadsrondellen),Ystad. 
Tel. 0411-659 50 • www.cnfargcenter.se • info@cnfargcenter.se

CN Färg • Kakel • Bad

ÖPPET VARD. 7-18
LÖRDAGAR 9-14

Välkommen till Ystads största
bad- & inredningsbutik!

naderna vid Västerport, Norre-port och Österport revs 1812 och 
idag markerar portarna istället innerstaden. Stadens port mot söder 
representeras av hamnen.

Krukmakare och tunnbindare 
Från samma tid stammar Piparegränd som 
utgår från Österportstorg. Det var här forna 
tiders musikanter, piparna, bodde. Andra 
yrken som satt spår i Ystads gatunamnsflora är krukmakarna i Pott-
makargränd, bödelns hantlangare på Nattmans torg, garvarna i Gar-
varegränd och tunnbindarna i Böckaregränd. Namnet kommer av 
det tyska "böckare" eller bödkare som betyder tunnbindare.
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Teaterhistorik
Ystad har en lång teaterhistorik. 
Redan 1680 finns noteringar i stadens 
räkenskaper om att man betalt 2 daler 
till dansare som hyrt rådhusvinden.

1690 skrev prosten Måns Lacander till 
Domkapitlet och klagade över att man 
bröt mot Hans Kunglig Majestäts stad-
gar om sabbatsbrott. Han påpekade i 
sin skrivelse även att man till teaterfö-
reställningarna hade "fast större tillop 
ähn offta gudztiensten om sönda-
garna". Man kan nog påstå att han inte 
gillade konkurrensen.
Vid denna tid var det teatergrup-
per från kontinenten som spelade 
upp i staden.  Med postjakten från 
Stralsund hade de Ystad som första 
anhalt på sin väg till Stockholm. Innan 
de kunde ta diligensen vidare var de 
i behov av pengar till resa och uppe-
hälle. Då gick man till magistraten och 
bad att få hyra lokal.
1801 blev rådhusvinden den första 
fasta scenen i Ystad och fungerade 
som sådan framtill 1830 då staden här 
inrättade sitt arkiv. Major Nordens-
tjernas ridhus i korsningen Skansga-
tan/Lilla Strandgatan blev teater när 
rådhuset stängdes.
1838 bildade några välsituerade bor-
gare ett teaterbolag i syfta att uppföra 
en friligganed teaterbyggnad. 1842 
kunde Ystads första teater invigas på 
den plats vid Stortorget där det f d 
Odd Fellowhuset numera ligger.
Det var en vacker trevånings empir-
byggnad med hela 550 platser i sa-
longen. Här fanns även restaurang och 
en lägenhet där restauratören med 
familj kunde bo. 1891 var byggnaden 
i så dåligt skick att man begärde ekon-
misk hjälp av staden för upprustning 
men innan stadsfullmäktige hunnit ta 
ställning till frågan löstes den på ett 
oväntat sätt.

Branden 
En marskväll 1891 kommer ett par för-
friskade män förbi teatern De ser rök 
o rusar in till polisstationen i Gamla 
Rådhuset o meddelar vad som är å 
färde. Polisen ringer i den nyinstalle-
rade telefonen upp till tornväktaren i 

Mariakyrkans torn men får inget svar. 
De får rusa upp i tornet så den röda 
lampan kan hängas ut och så snabbt 
som möjligt få tornväktaren att kläm-
ta i klockan så stadens borgare kan 
komma till undsättning. Alla borgare 
är nämligen skyldiga att hålla vatten-
tunna, men våren har varit torr så tun-
norna är gistna och det är ont om vat-
ten. Frivilliga Bergnings Corpsen har 
sin stora brandslang förvarad under 
scenen i teatern. Man lyckas med  nöd 
och näppe rädda brandsprutan. Tack 
och lov ligger en ångare i hamnen så 
med hästar och kärror beger man sig 
ner till hamnen för att få vatten. Ett 
storslaget skådespel alla stadens in-
vånare, dragoner och poliser i skenet 
från elden. Teatern brinner ner till 
grunden men man lyckas rädda an-
gränsande byggnader.
Det börjar snart ryktas om att bran-
den var anlagd. Mordbrand o försäk-
ringsbedrägeri. 
Restauratören Zettervall utlyser en 
summa på 1000 riksdaler för den 
som kan ge ledtrådar så syndaren går 
att finna. Troligen är detta endast ett 
trix för sannolikt var det restauratören 
själv som tänt på. Han hade försäkrat 
lösöret för 6000:- och spritförådet för 
1000:-. Får ut försäkringspengarna 
och drar till Göteborg tillsammans 
med sin kompanjon servitören.
Han byter namn och kallar sig Lejon-
dahl och i aug 1892 får man läsa att en 
specerihandlare Lejondahl drunknat 
men att kroppen inte kunnat hittas. 
Mystiskt då det på stället var lång-
grunt och pålandsvind.

Försäkringsbedrageriet
Det visar sig ånyo vara ett försäkrings-
bedrägeri på gång. Denna gång sviker 
Lejondahl sin kompanjon som vittnat 
om drunkningsolyckan. Lejondahl flyr 
till Amerika och lär så småningom på 
sin dödsbädd ha erkänt att det var 
han som tände på teatern i Ystad.
Teaterbolaget fick ut en brandför-
säkring på 45 000 riksdaler och sålde 
dessutom tomten vid Stortorget för 
till Odd Fellow för 13000 kr. För att 
få ihop ytterligare pengar gavs Ystads 

Forts. på sid 37
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Ystad
vid regementet

0411-82 27 70

Välkommen till 
din matbutik 

i Ystad!
Öppet för dig
06.29-22.00

Den vänliga butiken,
där du mår bra 
när du handlar

Välkommen!
önskar Tomas med personal
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0411-136 30  |  ysb.se  |  info@ysb.se

Gastronomi vid havet!
Upptäck våra mysiga & trevliga restauranger.
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Annonsera i

Tel. 0411-142 01 
Jour 070-28 86 285

Installationer - Reparationer 
• Antenn • Digitalbox • Parabol • TV • Video

Auktoriserad serviceverkstad för Boxer,
Viasat och Canal Digital

Kofodsgatan 6, Ystad • mstv@telia.com

S. Zinkgatan 5, 271 39 Ystad. Tel. 0411-786 50
www.ystadtryck.se

Flyers | Vykort | Kuvert | Fakturor
Kataloger | Broschyrer | Tidningar | Blankettset 

Reklamblad | Brevpapper Affischer 
Etiketter | Visitkort | Biljetter | Dekaler
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Välkommen
till en riktig
matbutik!
Välkommen in hälsar

Christian och personalen!

7–21
Fixa medicinen när du handlar. 
Vi har receptfria läkemedel!

För dig 
över 18 år

Ystad   Sjöbo Tomelilla

Alla dagar
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Österleden 93, Sandskogen Ystad

www.facebook.com/BBQYstad
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“Mer än en bygghandel”

0414-285 30   www.jhl.nu   TOMMARP

Bygg
Färg
Badrum
Växter
Trädgård
Djur & Natur
Lantbruk
Café

Bygg & Järnhandlare

• Bygg inkl. färg
• Hyrmaskiner
• Trädgård
• Djur & Natur
• Lantbruk

JHL PÅ ÖSTERLEN
Det självklara valet för 

lantbruk, bygg, boende och trädgård

TOMMARP 
0414-285 30 • www.jhl.nu
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Avgifter för nät, vatten, avlopp samt 
sopavtal i Sandskogen inkl. moms

NÄTAVGIFTER 
Fast avgift 
Taxa ES 1-fasmätare 16 A 1.485:- 
 ES 3-fasmätare 16–25 A 3.355:-

FÖRBRUKNINGSAVGIFT 
Taxa ES  25:50 öre/kWh

VATTEN OCH AVLOPP Har vattenmätare 
Grundavgift  3.448:- 
Förbrukningsavgift 34:55 kr/m3

HAR EJ VATTENMÄTARE 
Avgift fritidsboende 6.211:38:-

Avgift permanent boende 7.593:38:-

SOPHÄMTNING 
Moloksystem/år  1.022:-

Samtliga avgifter är inklusive moms. 

Stängning av komunens serviceventiler för vatten får ej göras av 
husägarna själva. 
Vill man ha denna service, utför kommunen detta kostnadsfritt.

invånare möjlighet att teckna aktier i 
nytt teaterbolag och man ficka staden 
att ställa upp med hälften av det in-
samlade beloppet, dock högst 40 000 
kr. Drivande krafter var apotekaren 
och musikprofessorn Salomon Smith, 
bankdirektören John Tengberg och 
borgmästaren Berndt Pettersson.
1892 hölls konstituerande bolags-
stämma för nuvarande Ystads Teater 
AB. Styrelsen uppdrog åt Ystads första 
stadsarkitekt Peter Boisen att rita och 
projektera ett nytt teaterhus till en 
kostnad av högst 110.000 kr.
Byggnadskommittén begärde att Boi-
sen skulle sätta sig in i teaterbyggande 
såväl i Sverige som Norra Europa. Han 
besökte Malmö, Helsingborg, Karls-
krona, Växjö, Köpenhamn och Norra 
Tyskland. Förebild blev teatern i Leip-

zig vars fasad var mycket lik Ystads. 
Tyvärr förstördes teatern i Leipzig 
under andra världskriget.
Den 12 februari 1894 invigdes 
Ystads nya teater. Den hade då kostat 
142.000 kr.

Hundraårsdagen firas
På dagen 100 år senare återinvigdes 
teaterm efter en genomgripande 
yttre och inre restaurering för 28 
mkr. Återinvigningen blev en fest 
som ystadsborna sent ska glömma. 
Teaterkavalkaden "100 år af teater" 
med Ystads Stående Teatersällskap 
under hemmasonen Bror Tommy 
Borgströms ledning gjorde stor succe. 
Gavs 23 gånger och sågs av mer än 
8000 personer!

Forts. från sidan 29
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Populär sommarrestaurang och café 
ett stenkast frånYstads fina sandstrand.

Stor uteservering och rökfri 
servering inomhus.

Öppet alla dagar maj–augusti.

4-bäddsstugor med kylskåp. Gemensamt pentry. 
Frukost kan beställas. Totalt 40 bäddar.

Mitt emot campingplatsen i Ystads Sandskog. 

Tel/Fax: 0411-130 39
www.jaktpaviljongen.se

Mat, Kaffe och Övernattning
i ljuvlig skogsmiljö!

NY
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Välkommen till 

www.postnord.se

Företagscenter finns på Lagmansgatan 2
PostNords övriga serviceställen i Ystad: 

Willys (förbutiken), Coop St.Östergatan
 och ICA Kvantum

Mullvadsproblem?

Ring Lasse 
0702-75 55 74
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med terrass vid havet – besöker Du såklart!

Carrie, Ingvar & Eva-Marie

Kaffe- och matservering
Fullständiga rättigheter
– Glassbar och Kiosk –

SANDSKOGEN, YSTAD
Tel. 0411-104 94

ÖPPET dagligen 10 - 21
18 maj - 18 augusti

Välkomna!!

Tfn 0411-648 00

•  Automattvätt • Manuella tvättboxar

- ÖPPET DYGNET RUNT MED VOLVOKORT -

Miljöbiltvätt 
Ystad

• bil- och bussuthyrning • tanka och tvätta alltid
   billigare med förmånskortet 
  
   

Tfn 0411-648 80 

Metallgatan 1, Ystad

www.toyotasydost.se
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Adressförteckning
Styrelsen för villaägareföreningen
Ystads Sandskog
Plusgiro 54 39 81-5
Bankgiro 931-6274

www.vys.se
MAGNUS BJÖRKMAN ordförande
Nybogatan 2a, 273 30 Tomelilla, mobil 0708-27 27 21
Wendts väg 6, Tallviveln 17 

CHRISTINA PERSSON klubbmästare
Idrottsstigen 8, 271 61 Ystad, mob 0733-54 74 12 

INGMAR SJÖSTRAND 
Kassör, anslagstavlor, väg- och trafikfrågor,
Österleden 16, 271 60 Ystad, mobil 0705-90 01 12

AGNETA LANDQVIST sekreterare 
Gjuterigatan 54C, 271 44 Ystad, tel 0411-55 56 90
Skvadronsvägen 7, 271 60 Ystad

PER THULIN 
Idrottsstigen 15, 27160 Ystad

INGEMAR PERSSON
Borgmästaregatan 6, 211 47 Malmö
mobil 0702-42 93 23
Krokvägen 5, 27160 Ystad

MATS ESPERSSON
Fritidsvägen 3, 271 60 Ystad
mobil 070-324 39 57

VALBEREDNING
Ulla Tedenlid 070-308 29 33
Johan Edgren
Owe Wallinder
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Tradition, erfarenhet och personlig service
St. Östergatan 24, Ystad

www.obergsmodehus.se 

Tel 0411-193 80

www.tattintill.se 

Tel 0411-188 19

Din klädesbutik 
för 

henne och honom 

Vi klär dig 
inifrån och ut!
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Ett axplock 
- vad som händer i Ystad
Ystad Sweden Jazz Festival 2019
Jazzfestivalen i Ystad arrangeras för tionde året och 
pågår onsdag-söndag 31/7 – 4/8 2019.
Arrangemang
Under de fem festivaldagarna presenteras 43 konser-
ter, en jazzparad, inblåsning av Festival-Tornväktaren, 
en öppen scen för unga svenska jazzmusiker, JazzKidz, familjekonserter, 
jazzfrukostar med intressanta intervjuer, jamsessions, konstutställning 
med årets jazzkonstnär på Gallery M1 samt festivalens 10-årsutställning 
på Ystads konstmuseum.
Arrangemang
Under de fem festivaldagarna presenteras 43 konserter, en jazzparad, 
inblåsning av Festival-Tornväktaren, en öppen scen för unga svenska 
jazzmusiker, JazzKidz, familjekonserter, jazzfrukostar med intressanta 
intervjuer, jamsessions, konstutställning med årets jazzkonstnär på Gallery 
M1 samt festivalens 10-årsutställning på Ystads konstmuseum.
Artister
Festivalen smygstartar 30/7 kl 16.00 med jazzparad, som årligen lockar 
tusentals glada jazzdiggare. Årets jazzparad leds av italienska 15-man-
nabandet Funk Off – för förstagången i Skandinavien.
Festivalen bjuder på världsartister, svenska och europeiska stora namn, 
svenska legendarer och unga jazzmusiker. Totalt uppträder drygt 250 
artister från Vietnam i öst till Brasilien och USA i väst.

En nunna för mycket
På scen står en stor ensemble 
med Sveriges främsta opera-
sångare tillsammans med 
Sven Melander och Marianne Mörck. 
Texten är nyskriven av Rickard Söderberg, som också regisserar årets 
föreställning. Musiken är skriven av operettkungen Léhar och består av 
både välkända örhängen, såväl som nyupptäckta guldkorn som inte spelats 
på scen sedan Léhar själv dirigerade.
Föreställningen utspelar sig i en by på den skånska landsbygden under 
det glada 20-talet, innan börskrascher och krig. När det stora arvet från 
byns patriark ska delas ut är det många som vill ha sin del av kakan och i 
sann operettanda skyr byborna inga som helst medel.
28 juni – 7 juli 2019

Allsång
Sommarens populära allsång äger rum på Norra Promenaden i Ystad.
I juli månad bjuder Ystads kommun in till inte mindre än fyra kvällar med 
sång, musik, gästartister och allsång i Norra Promenaden. Evenemanget 
är gratis och Norra Promenaden brukar fyllas av Ystadsbor som är sugna 

Ystads Teater
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på allsång och picknick i sommarkvällen. Ystadbandet Emma och MIDAS 
bjuder på musik och allsång från scenen tillsammans med folkkära artister. 
Vilka artister kommer sommaren 2019? Ja det får vi veta under våren.
På sommaren visar vi vårt fina Ystad med en åktur på vår öppna veteran-
brandbil. Här får ni höra historier om Ystad (en del sanna och en del som 
inte är riktigt lika sanna) och se några av de fina byggnaderna i centrala 
Ystad. Det är en tur som är rolig för både stora och små. Turerna utgår 
från Stortorget i Ystad måndag 26 juni – lördag 17 augusti 2019.

Lilla tåget 2019
Hoppa på Lilla tåget för en sightseeing i Ystad
Lilla Tåget har två turer, en inuti staden, och en som går ut till Sandskogen. 
Under sommaren körs turerna för privatpersoner. 
Turen i Ystad har följande hållplatser:
Österportstorg – Öbergs hörna – Hamngatan – Hamntorget/Stationen 
– St Knuts Torg/Bollhusgatan – P-huset Ziska – Österportstorg
Turen till Sandskogen har följande hållplatser:
Österportstorg –  St Knuts Torg/Bollhusgatan – Jaktpaviljongen 
– Fritidsbaren, Saltsjöbaden/Strandvägen – Hamntorget/Stationen 
– St Knuts Torg/Bollhusgatan – P-huset Ziska – Österportstorg
Stadsturerna är gratis och är bara att "hop-on - hop-off". Turerna till 
stranden i Sandskogen kostar 20 kr/person och betalas kontant på plats. 
Turen Österportstorg – Sandskogen – Österportstorg tar ca 1 timme, 
stadsturerna tar ca 25 minuter.

Klostret i Ystad
Klostret i Ystad är Ystads kulturhistoriska museum och en av Sveriges äldsta 
bevarade klosterbyggnader. Ett attraktivt besöksmål för kulturintresserade 
i Sverige, Ystad och Österlen.
Klostret i Ystad är en plats för upplevelse och kontemplation i historisk 
miljö. Här kan du ta del av Klostrets och Ystadstraktens kulturarv och 
historia genom våra utställningar. Njut av doftande och läkande växter i 
örtagården och kålgården och upptäck mångfalden av vackra rosor och 
pioner i rosariet och pionträdgården. Klosterkyrkan är byggnadens äldsta 
del och används både som museum och kyrka. Museets butik säljer design 
och hantverk i form av glas, keramik, och smide. För dig som letar efter det 
lilla extra, en present till dig själv eller en vän. Här kan du också ta en fika.
Öppettider: Tis-Fre 12–17, Lör-Sön 12–16. Entré: 50 kronor

Upplev och skapa i filmens värld
Ystad Studios Visitor Center är ett upp-
levelsecenter med olika miljöer från flera 
av de produktioner som har spelats in i Ystad Studios under åren. Som 
besökare kan du stiga in i Kurt Wallanders lägenhet och polisstationen 
i BBC:s Wallanderproduktioner, liksom i Cirkus Imagos manege och 
Vintergatans rymdskepp.

Öppettider: Mån-Tors 10–16, Lör 10–16. Stängt på fredagar & söndagar
Avvikande tider & helgdagar: Kristi himmelfärds dag 30 maj: Öppet
Nationaldagen 6 juni: Stängt. Midsommarhelgen 21-22 juni: Stängt
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LUSTHUS • BASTUSTUGOR • FÖRRÅD 
GÄSTSTUGOR FRIGGEBODAR

BADHYTT • CARPORTAR • LEKSTUGOR 
GARAGE • ATTEFALLSHUS

Allt till mycket låga priser och med hög kvalitet, 
allt görs i färdigspikade lättmonterade sektioner. 

Ni kan även specialbeställa efter egna mått!

Gå in på vår hemsida 

www.stugtillverkning.se 
för att se mer eller kom ut till oss 

på vårt visningsområde i Onslunda

Göranssons Stugtillverkning
Onslunda 16:26, 273 95 Onslunda. 0417-304 10

Vi skräddarsyr efter era önskemål...



47

HÄMTA ALLT DITT  
MATERIAL TILL EN  
LÄTTSKÖTT TRÄDGÅRD 
HOS OSS!

LÄTT ATT HITTA HIT!

Vi finns strax utanför

Skurup. Hos oss kan

du beställa ALLT ditt

material!

Välkommen till oss!
Gå gärna in på vår NYA 

(fräscha) 
hemsida www.bosarps.se

Vi har ett stort sortiment 
av grus, sten och  
prydnadssten som  
passar till din  
trädgård och uteplats.

VI LEVERERAR SNABBT ELLER KOM SJÄLV OCH HÄMTA!

Tel: 0411-406 55 • info@bosarps-grus-torrbruk.se • www.bosarps.se

AB Bösarps Grus & Torrbruk  0411-410 79
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Längtar du efter
All Inclusive?

När du bläddrar i resekataloger
och planerar DIN nästa fas i livet
- finns det andra som drömmer

om ett eget sommarhus.

Ska du sälja din stuga?

I 40 år har vi med framgång  
sålt stugor i Sandskogen. 

Vi erbjuder alla stugägare 
en kostnadsfri värdering.

VÅRA SENAST SÅLDA

Ystad 0411-137 20
Simrishamn 0414-48 20 10
w w w. b f k o n s u l t . s eYstad 0411-137 20     Simrishamn 0414-48 20 10
www.bfkonsult.se

I 42 år har vi med framgång


