
Föreningens 53:e årsmöte hölls den 8:e 
juli på Ystads Arena, där kommunen 
bjöd på kaffe och goda smörgåsar. 
Cirka 150 medlemmar infann sig i de 
fina lokalerna. Som brukligt, när det 
är valår, hade både kommunalrådet, 
Kent Mårtensson, och oppositionsrå-
det, Kristina Bendz, bjudits in. Dessu-
tom gästades vi av kommundirek-
tören, Jonas Rosenkvist. 
 Räkenskaperna föredrogs, god-
kändes och styrelsen beviljades ans-
varsfrihet för det gångna året. Inga 
avsägelser hade kommit in och sty-
relse, revisorer och valberedning 
valdes om.
 Under övriga frågor, inledde profes-
sor Hans Hansson med ett uppskattat 
föredrag om hur vi bäst tar hand om 
våra stränder. Han rekommenderar 
att fortsätta med strandfordring för att 
skydda våra sandstränder mot erosion.
 Efter det, berättade kommundi-
rektören om sitt arbete i kommunen, 
kommunens organisation och olika 
ansvarsområden. Han nämnde också 
att han vid flera tillfällen träffat delar 
av VYS:s styrelse för diskussion om oli-
ka frågor och informationsutbyte. Han 
såg gärna att detta utbyte fortsätter 
regelbundet, liknande de som hålls 
med kommunens alla byalag. Dessu-
tom känner han väl till att VYS:s sty-
relse har en hel del dialog med sam-

hällsbyggnadsenheten.
 De inbjudna politikerna hade i 
förväg fått frågor om komplement-
byggnadernas storlek, trafikfrågor, 
skötselplanen, skydd av kusten och 
målen för Ystads Sandskog. Båda poli-
tikerna vill fortsätta att diskutera frå-
gan om komplementbyggnaderna 
med VYS med en lösningsorienterat 
utgångspunkt. Båda avser också att 
trycka på Trafikverk och andra myn-
digheter om behovet av att avlasta 
trafiken genom Sandskogen. Sköt-
selplanen kommer att behandlas 
politiskt under hösten. Eftersom  det 
förekommer en del invasiva arter i 
skogen, så kan det finnas möjlighet 
att söka statliga medel till att bekäm-
pa dessa. Handlingsplanen för skydd 
av kusten är nyligen fastställd. Både 
Kent och Kristina konstaterade att 
målbilden är att Ystads Sandskog är 
tillgänglig för alla med en bra balans 
mellan den genuina karaktären och 
modern utveckling, samt en hållbar 
utveckling för mark- och vattenresur-
serna och den biologiska mångfalden.
Till sist redogjorde styrelsens ord-
förande, Magnus Björkman för de 
frågor som styrelsen arbetat med un-
der året. Det är främst komplement-
byggnader och trafikfrågor. Vi har ock-
så lämnat remissvar på skötselplanen, 
kustskyddet och hamnutbyggnaden. 

Frågor ställdes och diskussion fördes 
om frågorna med uppdrag till sty-
relsen att aktivt arbeta vidare med 
frågorna.
Årsmötesprotokollet, liksom re-
missvaren, finns på vår hemsida vys.se.

Föreningens behandling av person-
uppgifter
Ystads Villaägareförening för ett reg-
ister över alla medlemmar. Medlem-
sregistret innehåller uppgifter om 
namn, kvartersbeteckning, hema-
dress, stugadress, e-postadress och 
telefonnunner. Genom att betala 
medlemsavgiften har du som medlem 
också godkänt att föreningen sparar 
ovan nämnda uppgifter. Medlem-
sregistret används för att kunna göra 
utskick av t.ex. Sandskogsnytt och 
för att hålla reda på inbetalning av 
medlemsavgifter.
 Föreningen lämnar inte ut up-
pgifter ur registret till kommersiella 
ändamål.
 En medlem har rätt att ta del av de 
uppgifter som föreningen har regis-
trerat om vederbörande.
 Personuppgiftsansvarig är förenin-
gens ordförande.
 Personuppgiftsbiträde är före-
ningens kassör, som ansvarar för 
medlemsregistret.

Stugbevakning
Liksom tidigare år, kommer Christina 
Persson och Ulla Tedenlid att erbjuda 
stugbevakning till de som önskar det. 
Christinas kontaktuppgift finns på 
hemsidan.
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Årets sommar bjöd verkligen på sol och värme och vi som 
älskar Sandskogen fick uppleva en härlig tid. Men alltid är 
det något som begränsar oss. Torkan var extrem och vi upp-
manades att spara på vattnet och att grilla var inte att tänka 
på när det var som torrast.



Medlemsavgift 2018 
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

Vill du ha Sandskogsnytt 1 och 3 på e-post?
Av kostnads- och arbetsmässiga skäl, ser styrelsen gärna att fler an-
vänder e-post för att ta emot Sandskogsnytt. Vi har då också möjlig-
het att snabbare nå ut med aktuell information. Om du kan tänka 
dig detta, så skicka ett mail till: ingmar.sjostrand@bredband2.com. 
Ange namn, e-postadress, hemadress och kvartersbeteckning (se 
rutan nedan). 
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