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Protokoll fört vid årsmöte i Villaägareföreningen Ystad Sandskog den 18 juli 2010. 
Plats: Filmsalen på regementet 
 
Närvarande: Drygt 150 medlemmar.  
 
 
 
 
 
 
§ 1  MÖTET ÖPPNAS 

Föreningens ordförande Bunny Ragnerstam förklarade dess 45:e årsmöte öppnat och häl-
sade alla närvarande medlemmar välkomna. Från kommunen hälsades Bertil Borgström, 
ordf. i Myndighetsnämnden, och Kent Mårtensson, oppositionsråd, välkomna.  

 

§ 2  VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA FÖRHANDLINGARNA 
På valberedningens förslag valdes Olof Ersgård att leda årsmötet. 

§ 3  VAL AV JUSTERINGSPERSONER  
Till att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Ingrid Westin Wallinder 
och Hans Hanson. 

§ 4  HAR MÖTET BLIVIT BEHÖRIGT UTLYST? 
Eftersom kallelse till mötet var införd i Sandskogsnytt nr 2010:2, som distribuerades till alla 
medlemmar under maj månad, ansåg deltagarna att mötet blivit utlyst enligt stadgarna.  

§ 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009 
Förvaltningsberättelsen var publicerad i Sandskogsnytt 2010:2. Denna omfattade även en 
presentation av de som ingått i styrelsen under det gångna året samt revisorer och valbe-
redning. Förvaltningsberättelsen godkändes av årsmötet. 

§ 6  REVISORERNAS BERÄTTELSE 
Ingen av revisorerna var närvarande, varför berättelsen lästes upp av Thomas Paulsson. 

§ 7 BALANSRÄKNING FÖR 2009 
Årsmötet fastställde den i Sandskogsnytt 2010:2 redovisade balansräkningen. 

§ 8  FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN 
Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2009.  

§ 9 ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER 
Ingen ersättning utgår till styrelsen, som även i fortsättningen arbetar ideellt. 

§ 10   ERSÄTTNING TILL REVISORERNA 
Revisorerna ersätts som tidigare med 300 kr per år + eventuella omkostnader.  

 

§ 11  VAL AV FUNKTIONÄRER 
Staffan Kaping redovisade valberedningens förslag, och årsmötet valde de som nedan mar-
kerats med fet stil: 
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ORDFÖRANDE VALPERIOD ANM 
Bunny Ragnerstam  2009 till 2011  Valdes vid årsmötet 2009 

STYRELSELEDAMÖTER 
Totte (Torsten) Burman 2009 till 2011 Valdes vid årsmötet 2009 
Thomas Pålsson 2009 till 2011 Valdes vid årsmötet 2009 
Christina Persson 2010 till 2012 Omval  
Lars Börjesson 2010 till 2012 Tidigare suppleant 

SUPPLEANTER I STYRELSEN 
Ulla Tedenlid 2010 till 2012 Omval 
Lennart Bengtsson 2010 till 2012 Nyval 

REVISORER 
Mats Nogeman 2009 till 2011 Valdes vid årsmötet 2009 
Göran Löndahl 2009 till 2011 Valdes vid årsmötet 2009 

REVISORSSUPPLEANTER 
Bo Lundström 2009 till 2011 Valdes vid årsmötet 2009 
Göran Stjärnström 2009 till 2011 Valdes vid årsmötet 2009 

VALBEREDNING 
Kaj Jönsson ny sammankallande 2009 till 2011 Valdes vid årsmötet 2009 
Gull-Britt Mårtensson  2010 till 2012 Nyval 
Allan Andersson 2009 till 2011 Valdes vid årsmötet 2009 

Till Ove Malm, som avsagt sig omval, riktades ett särskilt tack för många år av värde-
fulla insatser i styrelsen. 
    

§ 12  ÅRSAVGIFT FÖR 2011 
Årsavgiften blir oförändrad, 80 kr. Många medlemmar glömmer betala avgiften och årsmö-
tet uppmanade till skärpning.  

 

§ 13  BUDGET FÖR 2009 
Styrelsens budgetförslag, infört i Sandskogsnytt 2010:2, fastställdes. 

 

§ 14  ÖVRIGA FRÅGOR 

A) Styrelsen informerar om aktuella frågor: 
Genom ordförande Bunny Ragnerstam informerade styrelsen om främst tre frågor: 

1) INGA SVAR FRÅN KOMMUNEN 

VYS´ styrelse har under två år i skrivelser initierat ett flertal ärenden. Ystads kommun 
har inte besvarat eller redovisat beslut angående dessa skrivelser och därför gentemot 
VYS agerat med uppseendeväckande nonchalans, på ett sätt som inte är förenligt vare 
sig med Förvaltningslagen eller med modern myndighetsutövning. VYS har därför till-
skrivit kommunens revisorer liksom kommunstyrelsen för att få besked i dessa ärenden 
– fortfarande utan resultat – och kommer om inga svar ges att JO-anmäla kommunen.  

Ärendena det gäller är följande: 
a. Storlek på bygglovsbefriad komplementbyggnad, s.k Friggebod. Enligt uppdrag 

från årsmötet 2008 har styrelsen ”begärt” och uppvaktat kommunen om att justera 
områdesbestämmelserna så att komplementbyggnad (Friggebod) på 15 m2 tillåts, så-
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som för alla andra stugägare i landet. Kommunen har, trots påpekanden, underlåtit 
att lämna svar på denna ”begäran” liksom på ett nytt ”förslag” (2009). 

b. Överklagande av den nya taxeringen av Sandskogens markvärde. Med anledning av 
att taxeringsvärdet höjts med 62,5 % har arrendeavgifterna stigit markant. VYS och 
kommunen kom vid förra årsmötet och under hösten överens om att samverka 
med ett överklagande, och styrelsen utarbetade på kommunens förslag en skrivelse i 
saken. Kommunen tycks, trots överenskommelsen, ha beslutat avstå från att över-
klaga – ensidigt, utan att diskutera detta med VYS och utan att meddela VYS sitt 
beslut. 

c. Skärmtak/”carport”. Efter kammarrättsdomen (2009-09) om ett överklagat s k 
skärmtak, står det klart att det råder bristande överensstämmelse mellan arrende-
kontrakt och områdesbestämmelser beträffande dylika skrämtak. Detta leder till 
stor orättvisa och stor osäkerhet bland medlemmarna om vad som gäller. VYS har i 
flera skrivelser påpekat att det framförhandlade arrendekontraktet måste följas, 
samt begärt att områdesbestämmelserna ändras så att dessa överensstämmer med 
arrendekontraktet. Trots upprepade skrivelser och begäran om skriftlig redovisning 
har VYS´ styrelse ännu inte fått något svar. 

2)  MANTALSSKRIVNINGSFRÅGAN 

Styrelsen har sedan tre årsmöten (2007-2009) medlemmarnas uppdrag att försöka lösa 
motsättningen mellan Folkbokföringslagen och arrendekontraktets förbud mot mantals-
skrivning. Denna motsättning leder till en osäkerhet hos medlemmarna om hur man ska 
agera om man bor i Sandskogen mer än 6 månader om året. Frågan gäller inte huruvida 
kommunen ska tillåta mantalsskrivning i Sandskogen eller inte, utan att kommunen 
inte har rätt att förbjuda mantalsskrivning, d v s att hindra boende i skogen att följa 
svensk lag. VYS har uppvaktat kommunen i syfte att lösa denna motsättning, men än så 
länge utan resultat. 

 3)  TRAFIKPLANER TILL OCH FRÅN HAMNEN 

Kommunens anlitade konsultutredare har angående trafiken till och från en utbyggd 
hamn gjort en ”Fördjupningsstudie” (2009-08) och redovisat tre olika förslag till trafik-
lösningar.  Ett av dessa innebär en delvis nergrävd väg genom Sandskogen. VYS´styrelse 
har redan tidigare föreslagit projektering av en ringväg från Kabusakorset till väg 19 
mellan Öja och St Herrestad. En sådan väg skulle minska belastningen både på Österle-
den och på Dragongatan. Styrelsen framlade nu föreslag för årsmötet om en ny trafik-
lösning, en kombination mellan konsultutredarens alternativ 1A och 2A (bifogas proto-
kollet), vilket skulle innebära att både den känsliga Sandskogen och dess naturskydds-
område samt villaområdet vid norra Dragongatan slipper trafiken med farligt gods, vil-
ken istället skulle gå genom industriområdet. 

 
B) Kommunen informerar 
Bertil Borgström, Myndighetsnämnden lämnade följande information till årsmötet 

SKÄRMTAKEN 
Kommunen ska rätta sig efter Kammarrättsdomen från september 2009. Frågan kommer 
upp i nämnden i augusti. Det är olyckligt att områdesbestämmelser och arrendekontrakt 
inte överensstämmer (fullt ut), och det måste åtgärdas. Borgström framhöll dock att en 
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ändring av områdesbestämmelserna är en komplicerad, långdragen och kostsam procedur 
och frågan är vem som ska betala.  

MANTALSSKRIVNINGSFRÅGAN 
Denna fråga ligger inte på Myndighetsnämndens bord, men Borgström menade personligen 
att svensk lag gäller. 

TRAFIKEN TILL OCH FRÅN HAMNEN 
Inte heller denna fråga ligger på Myndighetsnämndens bord. Borgström framhöll att Dra-
gongatan egentligen ägs av Trafikverket, att frågan är långsiktig och att några beslut ännu 
inte är fattade.  

FRIGGEBODSFRÅGAN 
Också denna fråga kräver en förändring av områdesbestämmelserna. 

Kent Mårtensson, oppositionsråd lämnade följande synpunkter 
Han ”har funderingar” över att Sandskogen inte får bli ett villaområde vilket som helst, 
utan karaktären måste bevaras med de kvaliteter som idag finns. 
Beträffande vägfrågan ansåg Mårtensson att det inte fanns så många alternativ, särskilt som 
kommunen redan har nya (och för VYS tidigare okända; protokollsskrivarens kommentar) 
planer på utnyttjande av marken där VYS´ nya vägförslag går, men han förutsåg att det inte 
blir några snabba beslut. 

C) Ordet fritt  

Med koppling till de specifika frågorna ovan vidtog en engagerad diskussion. Medlemmar-
nas irritation över kommunens oprofessionella och nonchalanta agerande var påtaglig. Hårt 
pressad menade Borgström att frågorna ofta hamnar hos tjänstemän och handläggs utan att 
den politiska ledningen involveras. Han medgav att rutinerna måste skärpas så att Förvalt-
ningslagen följs. 
Flera medlemmar framhöll att både skärmtaksfrågan och friggebodsfrågan snabbt och en-
kelt skulle kunna lösas genom att göra justeringar i bebyggelsereglerna utan att i övrigt röra 
områdesbestämmelserna. 

ÅRSMÖTET GAV STYRELSEN MYCKET STARKT STÖD OCH DISKUSSIO-
NERNA UTMYNNADE I FÖLJANDE ÅRSMÖTESBESLUT: 
a) styrelsen fick i den s k mantalsskrivningsfrågan fortsatt uppdrag att arbeta för att 
lösa problemet med motsättningen mellan arrendekontraktet och folkbokföringsla-
gen; 
b) styrelsen fick i uppdrag att fortsätta verka för att komplementbyggnader (”Frig-
gebod”) om 15 kvm tillåts; 
c) styrelsen fick i frågan om s k skärmtak/”carport” i uppdrag att fortsätta arbeta 
för att bebyggelsereglerna i områdesbestämmelserna ändras så att dessa överens-
stämmer med arrendekontrakten; samt 
d) att styrelsens förslag om ny dragning av trafiken till och från en utbyggd hamn 
ska inlämnas till kommunen för att finnas som alternativ i det fortsatta utrednings-
arbetet. 
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§ 15  AVSLUTNING  

I egenskap av mötesordförande förklarade Olof Ersgård årsmötet avslutat. Han tackade 
deltagarna och kommunens representanter. På medlemmarnas vägnar tackade han även sty-
relsen för ett mycket uppskattat arbete under året. 
VYS ordförande Bunny Ragnerstam tackade såväl deltagare som gäster och mötets ordfö-
rande, och inbjöd till framdukade förfriskningar och tilltugg . 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Totte Burman 
 
 
 
 
 
Justeras    
 
 
 
 
Olof Ersgård Ingrid Westin Wallinder Hans Hanson
        
 
 
 
 
 
  


