
VYS årsmötesprotokoll 2011   

VYS Protokoll årsmöte 2011 (1).docx  Sid. 1(4) 

 
Protokoll fört vid årsmöte i Villaägareföreningen Ystad Sandskog den 17 juli 2011. 
Plats: Filmsalen på regementet 
 
Närvarande: Drygt 140 medlemmar.  
 
 
 
 
 
 
§ 1  MÖTET ÖPPNAS 

VYS´ ordförande Bunny Ragnerstam förklarade föreningens 46:e årsmöte öppnat och häl-
sade alla närvarande medlemmar välkomna. Från kommunen hälsades Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Bo Lönnerblad välkommen.  

 

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

§ 3  VAL AV JUSTERINGSPERSONER  
Till att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Ingrid Bernstrup Hall-
berg och Ingrid Westin Wallinder. 

§ 4  HAR MÖTET BLIVIT BEHÖRIGT UTLYST? 
Eftersom kallelse till mötet var införd i Sandskogsnytt nr 2011:2, som distribuerades till alla 
medlemmar under maj månad, ansåg deltagarna att mötet blivit utlyst enligt stadgarna.  

§ 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2010 
Förvaltningsberättelsen var publicerad i Sandskogsnytt 2011:2. Denna omfattade även en 
presentation av de som ingått i styrelsen under det gångna verksamhetsåret samt revisorer 
och valberedning. Förvaltningsberättelsen godkändes av årsmötet. 

§ 6  REVISORERNAS BERÄTTELSE 
Revisionsberättelsen föredrogs.   

§ 7 BALANSRÄKNING FÖR 2010 
Årsmötet fastställde den i Sandskogsnytt 2011:2 redovisade balans- och resultaträkningen. 

§ 8  FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN 
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.  

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

§ 10   ERSÄTTNING TILL REVISORERNA 
Revisorerna ersätts med 350 kr per år + eventuella omkostnader.  

§ 11  VAL AV FUNKTIONÄRER 
Kaj Jönsson redovisade valberedningens förslag, och årsmötet valde de som nedan marke-
rats med fet stil: 
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ORDFÖRANDE VALPERIOD ANM 
Bunny Ragnerstam  2011 till 2013  Omval 

STYRELSELEDAMÖTER 
Thomas Paulsson 2011 till 2013 Omval 
Christina Persson 2010 till 2012 Valdes vid årsmötet 2010 
Lars Börjesson 2010 till 2012 Valdes vid årsmötet 2010 
Ulla Tedenlid 2011 till 2013 Omval (tidigare suppleant) 

SUPPLEANTER I STYRELSEN 
Lennart Bengtsson 2010 till 2012 Valdes vid årsmötet 2010 
Agneta Landqvist  2011 till 2013 Nyval 

REVISORER 
Mats Nogeman 2011 till 2013 Omval 
Göran Löndahl 2011 till 2013 Omval 

REVISORSSUPPLEANTER 
Bo Lundström 2011 till 2013 Omval 
Göran Stjärnström 2011 till 2013 Omval 

VALBEREDNING 
Kaj Jönsson, sammankallande 2010 till 2012 Valdes vid årsmötet 2010 
Gull-Britt Mårtensson  2010 till 2012 Valdes vid årsmötet 2010 
Allan Andersson 2011 till 2013 Omval  

    
§ 12  ÅRSAVGIFT FÖR 2012 

På styrelsens förslag beslutade årsmötet höja årsavgiften från 80 till 100 kr. En ny hemsida 
behöver göras och medel behöver fonderas till kommande 50-årsjubileum.  

 

§ 13  BUDGET FÖR 2011 
Styrelsens budgetförslag, infört i Sandskogsnytt 2011:2, godkändes med tillägg för de änd-
ringar som en höjd årsavgift innebär. 

 

§ 14  ÖVRIGA FRÅGOR 
 

A. Bo Lönnerblad från Kommunen informerar 
Bo informerade om bland annat bakgrunden till förändringarna i områdesbestämmelserna 
och om Länsstyrelsens avsikt att pröva beslutet. Kommunen kommer att driva saken vidare 
med utgångspunkt i de av kommunen beslutade ändringarna. Bo gjorde ett antagande att 
Länsstyrelsens tveksamhet grundar sig i en missuppfattning. Han kommenterade även 
hamnens utveckling, med bl.a. vindkrafttillverkaren EWP och dess transportbehov. 

B. Styrelsen tar upp aktuella frågor: 
Ordföranden Bunny Ragnerstam redogjorde för de frågor som årsmötet 2010 gav styrelsen 
i uppdrag att arbeta med, samt om övriga aktuella frågor.  

1) OMRÅDESBESTÄMMELSERNAS BEBYGGELSEREGLER 

VYS´ årsmöte 2010 beslutade om, och VYS´ styrelse föreslog kommunen förändring 
av vissa av bebyggelsereglerna (beträffande komplementbyggnad och skärmtak) genom 
s.k. enkelt planförfarande, och efter samråd och utställning antog Samhällsbyggnads-

nämnden i juni 2011 förslaget. Innan beslutet vann laga kraft meddelade Länsstyrelsen 
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att man avsåg att pröva kommunens beslut, med hänvisning till Sandskogens riksintres-
sen. Styrelsen menar att Länsstyrelsen inte har satt sig in i frågan ordentligt och att de 
missuppfattat konsekvenserna av kommunens beslut. Dessutom har kommunens be-

slut överklagats av en person. Processen med ändring av områdesbestämmelserna 
kommer därför att försenas. 

Årsmötet beslutade uppdra åt styrelsen att verka för att kommunens och VYS´ 
gemensamt framarbetade förslag till områdesbestämmelser för Sandskogen rörande a) 
en 15 kvm komplementbyggnad (”friggebod”) och b) överensstämmelse mellan områ-
desbestämmelser och arrendekontrakt gällande skärmtak/carport, genomförs.  

2)  MANTALSSKRIVNINGSFRÅGAN 

Sedan fyra årsmöten (2007-2010) har styrelsen på medlemmarnas uppdrag försökt finna 
en lösning på motsättningen mellan Folkbokföringslagen och arrendekontraktets förbud 
mot mantalsskrivning. Styrelsens hållning är att detta egentligen är en ”icke-fråga” efter-
som man knappast kan förbjuda mantalsskrivning i Sandskogen, d v s hindra boende att 
följa svensk lag. Styrelsen har vid upprepade tillfällen diskuterat denna fråga med kom-
munledningen - än så länge endast med informella muntliga resultat. 

Årsmötet beslutade ge styrelsen fortsatt uppdrag att arbeta för att lösa problemet med 
motsättningen mellan arrendekontrakt och folkbokföringslagen. 

 3)  HAMNPLANEN OCH TRAFIKEN TILL OCH FRÅN HAMNEN 

Styrelsen har enligt uppdrag föreslagit kommunen en tredje alternativ trafiklösning, vil-
ken utgör en syntes mellan två av konsultutredarens alternativ. Förslaget, som redovisa-
des i detalj och antogs av årsmötet 2010, skulle innebära att både den känsliga Sandsko-
gen och dess naturskyddsområde samt villaområdet vid norra Dragongatan slipper trafik 
med bl.a. farligt gods, vilken istället skulle gå genom industriområdet.  

Årsmötet beslutade att genom styrelsen framföra starka invändningar till kommunen, 
med anledning av den nu utställda nya detaljplanen för ”del av Hamnen 2:2 m fl”, efter-
som VYS’ föreslagna alternativ inte har medtagits i den fortsatta planläggningen, samt 
för att det i detaljplanen fortfarande finns kvar som alternativ 2 att bygga en ny trafikled 
genom Sandskogen och dess naturskyddsområde, trots att Skånes länsarkitekt – och 
eventuellt även Länsstyrelsen – anser att Sandskogen är av riksintresse. Årsmötet beslu-
tade även att framföra starka invändningar till Länsstyrelsen och dess länsarkitekt för att 
dessa båda instanser hittills inte påtalat en så påtaglig skada på riksintresse för högexplo-
aterad kustzon. 

 4)  TRAFIKEN PÅ ÖSTERLEDEN  

VYS´styrelse har redan tidigare framfört förslag om en ringväg från Kabusakorset till 
väg 19 mellan Öja och St Herrestad. En sådan väg skulle minska belastningen både på 
Österleden och på Dragongatan där trafikvolymerna ökat kraftigt under en följd av år. 
Även för Nybrostrand skulle en sådan ringväg innebära minskad genomfartstrafik. Inför 
sommaren i år har dessutom Trafikverket besluta höja hastighetsgränsen till 80 på en del 
av vägen, trots att bl a VYS under ett antal år verkat för att hastigheten ska sänkas, i vart 
fall sommartid. 

Årsmötet beslutade framföra starka invändningar till Trafikverket för att man på en 
del av Österleden höjt hastighetsgränsen från 70 till 80 km/tim, och kräver istället sänkt 
hastighet på denna del till 50 km/tim, samt att man installerar fartkameror och vidtar 
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andra åtgärder för att öka säkerheten på den framför allt sommartid kraftigt trafikerade 
trafikleden, och att Trafikverket och kommunen dessutom arbetar för en ringväg norr 
om Sandskogen för att därmed minska genomfartstrafiken på Österleden och rakt ige-
nom centrala Ystad.  

 5)  PARKERINGEN I SANDSKOGEN.  

Det råder stora parkeringsproblem i skogen vilket leder till att behörig trafik hindras och 
att in- och utfarter blockeras. 

Årsmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan och arbeta för att parker-
ingsfrågan i Sandskogen löses. 

6)  STUGBEVAKNING 

Styrelsen efterlyser medlemmar som kan medverka till stugbevakningen. Frivilliga om-
bedes kontakta Christina Persson i styrelsen. 

C) Ordet fritt  

VATTENAVGIFTERNA 

En medlem önskar lösa problemet med att det är samma avgift för permanentboende som 
för sommarboende.  

Årsmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till differentierade 
vattenavgifter. 

 
§ 15  AVSLUTNING  

Bunny Ragnerstam överlämnade en blomma till Totte Burman, som lämnar styrelsen efter 
10 år som sekreterare. Ingrid Westin Wallinder tackades för sina insatser som juridiskt sak-
kunnig i samband med översynen av områdesbestämmelserna.  
Slutligen tackade Bunny såväl deltagare som gäster och mötets ordförande, och inbjöd till 
en 30 minuters paus med förfriskningar och tilltugg.  
Därefter hälsades intresserade deltagare välkomna till en föreläsning om arbetet mot 
stranderosionen med Professor Hans Hanson, Lunds Tekniska Högskola.  
I egenskap av mötesordförande förklarade Per Ersgård årsmötet avslutat.  

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Totte Burman 
 
Justeras    
 
 
 
 
Per Ersgård                          Ingrid Bernstrup Hallberg                         Ingrid Westin Wallinder 


