
VYS´ årsmötesprotokoll 2013 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Villaägareföreningen Ystads Sandskog söndagen den 14 juli 2013. 
Plats: Filmsalen på Regementet 
Närvarande: Cirka 200 medlemmar 
 
 
§ 1 MÖTET ÖPPNAS 
VYS´ ordförande Bunny Ragnerstam förklarade föreningens 48:e årsmöte öppnat och hälsade de 
närvarande medlemmarna välkomna. Från kommunen hälsades kommunstyrelsens ordförande Kristina 
Bendz välkommen. 
 
§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA FÖRHANDLINGARNA 
På valberedningens förslag valdes Totte Burman att leda årsmötet. 
 
§3 VAL AV JUSTERINGSPERSONER 
Att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Lennart Sixtensson och Charlotte 
Evanth-Möller. 
 
§4 HAR MÖTET BLIVIT BEHÖRIGT UTLYST 
Eftersom kallelse till mötet var införd i Sandskogsnytt 2013:2, som distribuerades till alla medlemmar 
under maj månad, ansåg årsmötet att mötet blivit utlyst enligt stadgarna. 
 
§5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Förvaltningsberättelsen var publicerad i Sandskogsnytt 2013:2. 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 och lades till handlingarna. 
 
§7 BALANSRÄKNING FÖR 2012 
Årsmötet fastställde den i Sandskogsnytt 2013:2 redovisade balans- och resultaträkningen. 
 
§8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, vilket ordföranden 
framförde styrelsens tack för. 
 
§9 ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER 
Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att ingen ersättning ska utgå till styrelsen som även i 
fortsättningen arbetar ideellt. 
 
§10 ERSÄTTNING TILL REVISORER 
Årsmötet beslutade att revisorerna ersätts med 300 kr per år + ev. omkostnader. 
 
§11 VAL AV FUNKTIONÄRER 
Valberedningens sammankallande Kaj Jönsson redovisade valberedningens förslag och årsmötet valde 
de, som nedan markerats med fet stil: 
 
Ordförande   Valperiod 
Bunny Ragnerstam   Omval 2 år till 2015-07 
 
Styrelsens ledamöter 
Agneta Landqvist   Omval 2 år till 2015-07 



Christina Persson   Vald till 2014-07 
Thomas Paulsson   Omval 2 år till 2015-07 
Lars Börjesson   Vald till 2014-07 
 
Ersättare i styrelsen 
Anders Evander   Vald till 2014-07 
Ulla Tedenlid    Vald till 2014-07 
 
Revisorer 
Mats Nogeman   Omval 2 år till 2015-07 
Göran Löndahl   Omval 2 år till 2015-07 
 
Revisorsersättare 
Bo Lundström   Omval 2 år till 2015-07 
Göran Stjernström   Omval 2 år till 2015-07 
 
Ledamöter i valberedningen 
Kaj Jönsson (sammankallande)  Omval 2 år till 2015-07 
Gull-Britt Mårtensson   Vald till 2014-07 
Allan Andersson   Omval 2 år till 2015-07 
 
 
§12 ÅRSAVGIFT FÖR 2014 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad årsavgift, 100 kr. 
 
§13 BUDGET FÖR 2013 
Styrelsens budgetförslag, infört i Sandskogsnytt 2013:2, godkändes av årsmötet. 
 
§14 ÖVRIGA FRÅGOR 
1. Punkten inleddes med att dagens speciellt inbjudna gäst, kommunstyrelsens ordförande, Kristina 
Bendz, fick ordet. Hon informerade bland annat om: 
Planerade trafikleden genom Sandskogen – kommer inte att genomföras och avförs från planerings-
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ystad; istället kommer Dragongatan att ha samma 
sträckning som idag och grävas ner och delvis överbyggas förbi regementet; dessutom kommer 
kommunen att arbeta för en väganslutning från Kabusa, förbi St Herrestad och med koppling till Dag 
Hammarskjölds väg, d v s en ”ringled” norr om Sandskogen för att minska den ökade 
genomfartstrafiken på cirka 11 000 bilar/dygn/år. 
Kommunens visionsarbete – om hur Ystad ska utvecklas fram till 2030. 
Utförsäljning av Saltsjöbaden – förslaget kommer att leda till politisk strid.  
Tomtförsäljning i Sandskogen – finns ej på kommunens agenda. 
Strandfodringen – den kommer att fortsätta. 
Mantalsskrivningen – den styrande s k femklöverns har gett besked att förbud mot mantalsskrivning 
inte längre gäller och kommer att tas bort när arrendekontraktet förnyas nästa år. 
Differentierade taxor i Sandskogen – för t ex sophämtning kommer föreslås, d v s differentiering 
eftersom permanentboende använder vissa tjänster mer än icke-permanentboende. 
Områdesbestämmelserna – vad gäller byggregler är det nuvarande områdesbestämmelser, och inte 
arrendekontraktet, som gäller. 
Trafiken på Österleden – kommunen har inga planer på att ändra dagens situation, eftersom vägen 
varken ingår i nationella eller regionala vägplanerna. 
 
2. Styrelsens information framfördes av ordföranden Bunny Ragnerstam: 
 
a) MANTALSSKRIVNINGSFRÅGAN. Styrelsen anser frågan vara löst efter 7 år och är nöjd att 
härmed kunna avför den från föreningens agenda! 
 



b) MARKTAXERINGEN I SANDSKOGEN. Kassören Thomas Paulsson informerade om läget och 
på styrelsens förslag 
 
beslutade årsmötet att till Skatteverket och kommunen uttala en protest mot den orättvisa och 
både oskäliga och orimliga marktaxeringen på villatomterna i Sandskogen, samt att styrelsen 
får i uppdrag att kräva sänkta tomttaxeringsvärden minst i paritet med andra friliggande 
villatomter i kommunen. 
 
c) OMRÅDESBESTÄMMELSERNA. Situationen är något oklar eftersom kommunen har meddelat 
att man inte tänker göra några ändringar förrän i samband med arrendeförhandlingarna, vilket VYS 
styrelse har annan åsikt om som man tänker framföra i de fortsatta diskussionerna med kommunen. 
Diskussion följde och på styrelsens förslag 
 
beslutade årsmötet att årsmötet uppdra åt styrelsen att arbeta för att överensstämmelse mellan 
arrendekontrakt och områdesbestämmelser genomförs. 
 
d) TRAFIKLED GENOM/RUNT SKOGEN. Ordföranden tackade Kristina Bendz för kommunens 
överraskande och mycket positiva vändning i frågan, efter fem års protester och alternativa vägförslag 
från VYS. Diskussion följde och på styrelsens förslag 
 
beslutade årsmötet att uppdra åt styrelsen att fortsätta verka för en utbyggd ringled norr om 
Sandskogen. 
 
e) HASTIGHETSBEGRÄNSNING PÅ ÖSTERLEDEN. Anders Evander föredrog frågan, såväl de 
problem som finns på den trafikfarliga vägen och de motgångar VYS haft med sina överklagningar för 
att förbättra trafiksäkerheten, särskilt sommartid. Diskussion följde, och på styrelsens förslag 
 
beslutade årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att på nytt försöka få kommunen att samarbeta för 
att öka trafiksäkerheten och minimera olycksriskerna med hastighetsbegränsningar, 
övergångsställen, fartkameror, vägbulor och av- och påkörningsfiler. 
 
 
§15 AVSLUTNING 
Mötesordföranden Totte Burman tackade styrelsen för ett gott arbete. VYS´ ordförande Bunny 
Ragnerstam tackade Totte för ett gott ordförandeskap. Inbjudna gästen Kristina Bendz tackades för en 
givande medverkan. De närvarande inbjöds till förfriskningar och tilltugg. 
 
Mötesordföranden Totte Burman förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Agneta Landqvist 
 
 
Justeras 
 
 
Totte Burman   Lennart Sixtensson  Charlotte Evanth-Möller 


