
VYS`årsmötesprotokoll 2014 
  
 
Protokoll fört vid årsmöte i Villaägareföreningen Ystads Sandskog söndagen 
den 13 juli 2014. 
Plats: Filmsalen på regementet. 
Närvarande: Cirka 150 medlemmar. 
  
§ 1 MÖTET ÖPPNAS 
VYS´ ordförande Bunny Ragnerstam förklarade föreningens 49:e årsmöte 
öppnat och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Från kommunen 
välkomnades kommunstyrelsens ordförande Kristina Bendz och 
oppositionsrådet Kent Mårtensson, liksom även "Sandskogens historiker" 
Ingmar Thuvesson. 
 
§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA FÖRHANDLINGAR 
På valberedningens förslag valdes Totte Burman att leda årsmötet. 
 
§ 3 VAL AV JUSTERINGSPERSONER 
Att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Hans Hanson 
och Lars-Olof Hallberg. 
 
§ 4 HAR MÖTET BLIVIT BEHÖRIGT UTLYST 
Eftersom kallelse till mötet var införd i Sandskogsnytt 2014:2, som 
distribuerades till alla medlemmar under maj månad, ansåg årsmötet att mötet 
blivit utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Förvaltningsberättelsen var publicerad i Sandskogsnytt 2014:2. 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 2013 
Årsmötet fastställde den i Sandskogsnytt 2014:2 redovisade balans- och 
resultaträkningen. 
 
§8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, 
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 kronor per år. 
 
§11 VAL AV FUNKTIONÄRER 
Valberedningens sammankallande Kaj Jönsson meddelade att ordförande Bunny 
Ragnerstam till styrelse och valberedning framfört att han lämnar sitt uppdrag 
ett år i förtid. Fyllnadsval kommer därför att ske på den posten. 
 
Nedan följer de, som årsmötet nyvalde/omvalde på förslag från valberedningen, 
samt tidigare valda inom parentes: 
 
Ordförande   Valperiod 
Magnus Björkman   1 år till 2015-07 
 
Ledamöter 
(Agneta Landqvist   Vald till 2015-07) 
Christina Persson   Omval 2 år till 2016-07 
Ingmar Sjöstrand   Nyval 2 år till 2016-07 
(Thomas Paulsson   Vald till 2015-07) 
 
Suppleanter 
Anders Evander   Omval 2 år till 2016-07 
Ulla Tedenlid   Omval 2 år till 2016-07 
 
Revisorer 
(Mats Nogeman   Vald till 2015-07) 
(Göran Löndahl   Vald till 2015-07) 
 
Revisorssuppleanter 
(Bo Lundström   Vald till 2015-07) 
(Göran Stjernström   Vald till 2015-07) 
 
Ledamöter i valberedningen 
(Kaj Jönsson   Vald till 2015-07) 
(Allan Andersson   Vald till 2015-07) 
Gull-Britt Mårtensson   Omval till 2016-07 
 



§12 ÅRSAVGIFT FÖR 2015 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad årsavgift, 100 
kronor. 
 
§13 BUDGET FÖR 2014 
Styrelsens budgetförslag, infört i Sandskogsnytt 2014:2, godkändes av årsmötet. 
 
§14 ÖVRIGT 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande Kristina Bendz fick ordet först och meddelade: 
För andra året har stranden fått ny sand. Stadsbussarnas nya linje går till 
Saltsjöbaden. Cykelvägen över Österledens järnvägsspår har gjorts säkrare. 
Angående hastighetsbegränsningen, så kommer fartkameror att sättas upp. 
Om förändringarna i Plan- och Bygglagen sa hon, att vi ej kan få bygga 25 kvm 
- det är områdesbestämmelserna som gäller för oss. 
 
Oppositionsrådet Kent Mårtensson inledde med att tacka avgående ordföranden 
Bunny och gjorde detta med att läsa ett stycke ur dennes bok Innan dagen gryr. 
Kent pratade vidare om vikten av att vårda Sandskogen så det inte blir ett 
villaområde, samt att trafiken på Österleden är ett besvärligt kapitel. 
 
2. Styrelsens information framfördes av ordförande Bunny Ragnerstam. 
 
KONTRAKTSFÖRHANDLINGARNA 
Mötesordförande Totte Burman föreslog inledningsvis att årsmötet skulle tacka 
förhandlingsdelegationen för allt arbete som den nedlagt, vilket årsmötet gjorde. 
 
Bunny berättade om hur komplicerade kontraktsförhandlingarna varit, eftersom 
VYS aldrig hade fått förhandla med kommunens förhandlingsdelegation, utan 
bara tjänstemän. Och i de nu utskickade arrendekontrakten hade det visat sig att 
kommunen ändrat kontraktet i flera punkter jämfört med det undertecknade 
förhandlingsprotokollet och det signerade kontraktet. Sammantaget rörde det sig 
om fyra ändringar i texten, samt att den bifogade kartan saknades. Allvarligast 
var att kommunen självsvåldigt undandragit bilagan om bygglovsbefriade 
åtgärder och istället lagt ut denna, också ändrad, på kommunens hemsida; 
resultatet skulle bli att bilagan inte längre är bindande, utan att kommunen skulle 
kunna ändra i denna efter behag. Av dessa skäl sammantaget uppmanade Bunny 
medlemmarna att ej underteckna kontrakten. 
 
Närvarande Kristina Bendz kände inte till ändringarna i kontraktet och bad om 
ursäkt, om det stämde som Bunny berättade, samt lovade att kommunen i så fall 
skulle rätta till saken med nytt utskick med korrekta kontrakt. 
 



På förslag från styrelsen beslutade årsmötet: 
att kräva att kommunen följer förhandlingsresultatet om nya 
arrendekontrakt samt att nya korrekta kontrakt med bilagor (karta + 
blankett om bygglovsbefriade åtgärder) utsänds för undertecknande av 
arrendatorerna. 
 
"FRIGGEBOD" på 15 kvm 
Bunny informerade om att frågan om komplementbyggnad tagits med som §2 
kontraktsprotokollet, och enligt denna ska VYS och kommunen åter försöka lösa 
frågan om en 5 kvm större komplementbyggnad/"friggebod" på annat sätt. 
Bunny berättade också om den nya lagstiftningen om bygglovsbefriade åtgärder, 
och detta också får tas upp i de nya diskussionerna med kommunen. 
 
 På förslag från styrelsen beslutade årsmötet: 
att uppdra åt styrelsen att i enlighet med förhandlingsprotokollets §2 ta upp 
diskussioner med kommunen angående alternativ möjlighet till utbyggnad 
av komplementbyggnad/"friggebod" till 15 kvm, samt att dessutom 
undersöka hur nya lagstiftningen om bygglovsbefriade åtgärder är 
tillämplig i Sandskogen. 
 
DIFFERENTIERAD VA-TAXA 
Bunny redogjorde för hur kommunen i ett utskick till enbart de mantalsskrivna i 
skogen förvarnat om kraftig höjning av den schablonmässiga VA-kostnaden för 
dessa permanentboende. Han förklarade att VYS i princip inte motsätter sig 
ökad kostnad för längre boende, men undrade hur kommunen har kunnat göra en 
sådan märklig selektiv höjning för vissa permanentboende, men inte för de icke-
mantalsskrivna permanentboende. Enda rimliga lösningen torde vara att 
kommunen beslutar att alla hus ska ha vattenmätare. 
 
Årsmötet beslutade 
att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för en rättvis lösning av saken, 
exempelvis vattenmätare i alla hus. 
 
TRAFIKEN PÅ ÖSTERLEDEN 
Anders Evander från styrelsens trafikkommitté informerade om vårens möte 
med Trafikverket. Resultatet av detta blir att två stationära fartkameror kommer 
att sättas upp till hösten, samt att dessa dessutom registrerar trafikintensiteten, 
vilket ger en fullt tillförlitlig trafikstatistik för hela och för delar av året. Anders 
meddelade också att politikerna numera är överens med VYS om att trafiken bör 
ledas norr om Sandskogen i en ny ringled. 
 
 
 



Årsmötet beslutade på styrelsens förslag 
att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta bearbeta ansvariga myndigheter 
angående den under sommaren allt svårare trafiksituationen på 
Österleden; att styrelsen fortsätter kräva att trafiksäkerheten ökas 
och olycksriskerna minimeras genom hastighetsbegränsningar, 
övergångsställen, vägbulor och av- och påkörningsfiler; samt att styrelsen 
fortsätter verka för att en utbyggd ringled norr om Sandskogen verkligen 
blir av. 
 
"DJUNGELFIERING" 
Anders Evander tog som enskild medlem upp frågan om den igenväxning som 
pågår runt om i skogen och påverkar den tillgänglighet, som är så viktig för 
allmänheten, enligt politikerna. 
 
Årsmötet beslutade 
att ge styrelsen i uppdrag att kontakta stadsträdgårdsmästaren om detta. 
 
ASFALTERING. På medlemsfråga om det inte var nödvändigt med bättre 
asfaltering av vissa slitna vägar förklarade Kristina Bendz att detta fortfarande är 
aktuellt. 
 
POSTLÅDOR. En medlem förklarade att postlådor har flyttats och en del är ej 
nöjda med skötseln runt dessa. Bunny förklarade att det inte är kommunen som 
har hand om postlådorna, utan posten, och att de enskilda boende borde kontakta 
posten  för att rätta till sådana saker. 
 
MOLOKERNA har fått skylt om att de endast är avsedda för hushållssopor. 
Styrelsen har tidigare fått löfte om ytterligare en skylt, som säger, att dessa 
endast är till för boende i skogen, men att sådana ännu ej blivit uppsatta. 
 
GATLYKTOR. En medlem påpekade att kommunen på något ställe satt upp två 
nya gatlyktor strax intill varann, medan det på många andra ställen inte finns 
några gatlyktor alls. 
 
Årsmötet beslutade 
att ge styrelsen  i uppdrag att undersöka vad kommunen planerar angående 
gatubelysningen. 
 
§15 AVSLUTNING 
Anders Evander avtackade avgående ordföranden Bunny Ragnerstam med 
present och blommor. Mötesordföranden Totte Burman tackade övriga styrelsen 
för ett gott arbete och förklarade mötet avslutat. De närvarande inbjöds till 



förfriskningar och tilltugg samt därefter föredrag av Ingmar Thuvesson om 
Sandskogens historia. 
Slutligen överlämnade Bunny Ragnerstam ordförandeklubban till nyvalde 
ordföranden Magnus Björkman, som tackade för förtroendet att bli ny 
ordförande. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Agneta Landqvist 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Totte Burman            Hans Hanson                      Lars-Olof Hallberg 
 
 
  
 


