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Fokus på byarna är ett dialogprojekt mellan 
kommunen och representanter från byarna. 
Syftet är att för en by i taget titta på vad som 
är bra, vad som är mindre bra och vad som kan 
utvecklas i byn, framförallt i den fysiska miljön.

Arbetet är upplagt så att byalaget, boende och 
representanter från kommunen samlas i tre så 
kallade byträffar. Barn och unga bör också in-
volveras i arbetet, exempelvis genom att besöka 
byns skola, där så är möjligt. Resultaten av by-
träffarna sammanfattas slutligen i ett fokuspro-
gram för varje by.

Fokusprogrammet ska bland annat redovisa 
förslag på åtgärder som kommit upp över byns 
utveckling, hur man kan jobba vidare med dessa 
och vem som kan ta eventuellt ansvar för åtgär-
derna när fokusprogrammet är färdigt.

Under augusti-november 2018 genomfördes pro-
jektet Fokus Kåseberga. Inbjudan till Kåseber-
gaborna gjordes genom post-utskick till fastig-
hetsägare och boende.

Tre stycken byträffar anordnades och vid dessa 
medverkade ca 20 bybor vid varje tillfälle (varav 
cirka 2/3-1/2 var kvinnor och resten män). Vid 
första tillfället fanns det fler sommargäster re-
presenterade. Utöver boende i Kåseberga deltog 
även politiker från samhällsbyggnadsnämnden 
och tjänstepersoner från samhällsbyggnadsför-
valtningen i Ystads kommun. 

Hur kan fokusprogrammen användas?
Fokusprogrammen kan användas

• som ett gemensamt underlag för byarna 
och för kommunen, som underlättar arbetet 
framåt

• av byinvånarna som underlag i olika sam-
manhang.

• som underlag i arbetet med nästa 
     kommuntäckande översiktsplan. 
• som ett underlag för kommunens budgetar-

bete.
• som ett underlag för de byavandringar som 

ordnas i kommunen, samt övrig dialog mel-
lan byalagen och kommunen. 

• som underlag för genomförande av åtgärder.

FOKUS PÅ BYARNA FOKUS KÅSEBERGA

BYTRÄFF 1
2018-08-15

Tittar på byn 
tillsammans och 
fokuserar på hur 
det ser ut idag

BYTRÄFF 2
2018-09-26

Fokus på framtiden

BYTRÄFF 3
2018-11-07

Utkast till fokus-
program presen-
teras. Synpunkter 
och hur man kan 
arbeta vidare med 

dessa samman- 
fattas i slutet 

Foton i dokumentet är tagna av Ystads kommun om inget annat anges.
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Ord om Kåseberga
Vid den första träffen fick alla deltagare individuellt 
skriva ner fem ord om Kåseberga. Resultatet visas 
här nedan i ett så kallat ”ordmoln”.

Ordens storlek visar på hur många gånger ordet an-
vänts, ju större ord desto fler gånger har det använts. 
(Vissa ord har modifierats något för att ”ordmolnet” 
ska ge en tydlig bild av resultatet av övningen, tex 
kan ”nära naturen” ha omfomrulerats till ”natur-
nära” för att få en tydligare samling av ord som är 
gemensamma).

ORD OM KÅSEBERGA
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BYTRÄFF 1
Under den första byträffen fick deltagarna i grupper diskutera Kåseberga som by utifrån fyra frågeställningar.

Vad gör KÅSEBERGA attraktivt?
Omgivningarna/miljön
Naturen och stenarna
Närheten till havet och stranden
Aktiviteter- skärmflyg, cykling och vandring
Mc och specialidrotter 
Lantbrukarna och djurhållningen runt byn

Boendemiljö/trivsel
Restaurangerna, hotellet och näringsidkarna
Människorna
Hamnen, stränderna och rökeriet
Trevlig social samvaro 
Gemenskap och föreningar

Vad är KÅSEBERGAS identitet idag?
Läget
Stenarna
Havet
Hamnen
Fågellivet
Strandlinjen
Branta backar
Djur och natur

Människorna
Näringsverksamheter
Fiske
Lantbruk
Friluftsliv (vandra, surfa, flyga, 
cykla, mc)
Strädderna
Historia, stolthet, tradition

”Kåseberga är lite 
äldre- men det växer 

ut nya saker!”
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Vad är viktigt för att KÅSEBERGA 
ska fungera som helhet?

Kommunikationer/Infrastruktur
Mobiltäckning
Trafiksituation (parkering, hastighet och kollektivtrafik)
VA och renhållning

Socialt
Utveckla turismen och näringslivet
Funktionellt för både boende och turister
Saknas barnfamiljer- hög medelålder- 
generationsskifte?
Fler åretrunt-boende

Vad är KÅSEBERGA 
om 10 respektive 20 år?

Utveckling
Kåseberga- Sveriges Saint-Tropez?
Turistfälla?
Sommarparadis?
Kommunikation och mobiltäckning- 
stöd från kommunen att bära rollen 
som turistort!

Framtid!
Distansarbete och pendling, fler 
fastboende yngre personer
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Bra, Mindre bra, Plats för förändring i 
Kåseberga
Bilden på höger sida visar resultatet från en 
övning som gick ut på att prata om vilka platser 
i Kåseberga som är bra (blå ”pluppar”) och vilka 
som är mindre bra (röda pluppar) samt var det 
finns plats för förändring (gula pluppar). Följan-
de är en sammanfattning av vad som kom fram.

Bra i Kåseberga
Ales stenar och hamnen har stor betydelse för 
byn, tillsammans med de naturliga förutsätt-
ningarna. Dessa förutsättningar skapar en stabil 
grund för näringsidkare i byn som har möjlighet 
att utveckla sina verksamheter gentemot det sto-
ra antalet besökare. Kåseberga är tydligt uppde-
lat i sommar- och vintersäsong, där vintern ger 
möjlighet till återhämtning för de åretrunt-
boende. 

Hamnen ses som en viktig tillgång med sina 
serveringar och trevliga miljö. Kontakten med 
vattnet och möjligheten till bad och promenader 
året runt är positiva kvaliteter i byn. I Kåseberga 
bedrivs aktiviteter som har stark fysisk koppling 
till de naturgivna förutsättningarna med havet 
och höjderna, till exempel segling, glidflygning 
och vindsurfning. 

I byn ses det nya hotellet och byahuset som sto-
ra tillgångar. Positivt är även systemet med par-
keringsvärdar som tar emot besökare, bokbussen 
och de utökade bussturerna under sommartid. 
Kåseberga har en stark identitet i sin litenhet 
och med en genuin ”byakänsla”.

Mindre bra i Kåseberga
På en övergripande nivå är det som uppfattas 
som mindre bra i Kåseberga starkt samman-
kopplat med kanaliseringen av besökare och att 
det finns för få faciliteter i form av toaletter och 
papperskorgar. 

Entrén till byn upplevs som rörig och skräpig. 
husbilsparkeringens syfte och lokalisering 

ifrågasätts eftersom den ianspråktar myck-
et mark och dessutom tar idrottsplatsen yta i      
anspråk  under delar av sommaren. 

Trafiken i och genom byn uppfattas som ett 
problem, både hastigheter och mängden bilar. 
Det blir trångt och många kör ner i hamnen fast 
det är fullt och tvingas vända, eller parkerar på 
olämpliga ställen, till exempel vid Lejets torg.
Kollektivtrafiken är bristfällig, framför allt un-
der vintern och de turer som går är inte anpas-
sade till Kåsebergabornas behov. Tillgägligheten 
för rörelsehindrade skulle också kunna förbätt-
ras, både uppe vid stenarna och ner till hamnen.

Mobiltäckningen i byn är dålig, vilket ställer till 
problem både för boende och för näringsidkar-
na. Den dåliga mobiltäckningen utgör även en 
säkerhetsrisk vid olyckor.

Plats för förändring i Kåseberga
Entrén till Kåseberga är en del av byn som skul-
le kunna förbättras och göras mer tilltalande och 
tydlig. Ny skyltning som är relevant för besöket 
i byn, tillsammns med en uppstyrd parkeringssi-
tuation för olika typer av besökare skulle avlasta 
byborna under sommarsäsongen. Samtidigt är 
det viktigt att de ytor som behövs sommartid 
inte blir tomma oanvända ”öknar” vintertid. 

Ett helhetsgrepp kring trafiken genom byn och 
ner till hamnen är sammankopplat med hur 
människor rör sig vid sitt besök i Kåseberga. 
Detta kan styras upp genom tydligare skyltning 
och ytor för olika typer av besökare.  

Dammen borde vara mer tillgänglig för de boen-
de, samtidigt som groddjuren värnas. 
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Dammar från sopstationen

Husbilarna dumpar toan i 
avloppet inte dimensionerat för 
det, klarar max 200

Entrén till Kåseberga - första 
intrycket: parkeringarna, hastig-
heten, uppställningsplatserna, 
containrarna, återvinnings-
stationen, tillgänglighet, trottoar 
saknas

Parkeringsvärdarna

Digtal hastighetsmätare/gupp

Bya huset, bykänslan, storleken 
på byn

Hotellet

Fantastisk bokbuss

Förbättrad kollektivtrafk sommar-
tid, busshållplatsen bra placerad

Otillräcklig kollektivtrafik, 
trafikkaos sommartid

Ebbas hus, inget besökscentrum 
där, hellre i hamnen

Lejets torg- problem med 
parkerade bilar

Tången

Dålig mobiltäckning, problem 
för företagare med betalning, 
risk vid tillbud

Behöver rustas upp, toaletter 

Saknas toaletter och dusch-
möjligheter för den mängd 
människor som vistas där 

Hamnen är en stor tillgång med 
sina verksamheter och närings-
idkare

Felutnyttjad pir, underlaget på 
näringsidkarnas parkering 
behöver fixas

Rivas

Stränderna med bad 
och promenad året runt

Ny infart till 
stenarna

Avlasta byn

Hög hastighet
Cirkulationsplats

Bestäm er!
Ser slarvigt ut

Organiserad 
camping, 
rätt pris, syfte?

Hög ljudmiljö

Stäng den temporära 
gångstigen, led dem 
till Ales väg. 
Stökig situation för 
de besökande,
missgynnar företagen.

Gratis parkering 

Rensa upp, snygga 
till fixa gångbro

Rensa upp dammen

Reningsverket räcker 
inte till, kapacitets-
brist ffa sommartid

Akut-väg

Skräpigt, 
smal väg, farligt 
för gående. Svårt för 
utryckningsfordon.

Behövs vilobänkar, 
papperskorgar. Toalett

Gemensam info om 
vad somfinns i hamnen 
och i byn, olika ställen 
om natur, kultur & byn

Ales stenar - gratis besöksmål, 
värna om stenarna, ordnings-
regler, tillgänglighet för äldre 
och funktionshindrade

Hangen- nationellt 
flygcentrum

Bristande tillgänglighet för
funktionshindrade, vägen ner till 
hamnen i dåligt skick
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KÅSEBERGAS KARAKTÄR

Hamnen, Ales stenar, byn med sina strädder 
och Lejets torg är alla attraktiva platser för både   
besökare och boende i Kåseberga. Glidflygning i 
branterna är en av de friluftsaktiviteter som möj-
liggörs av platsens naturförutsättningar.

Glidflygning

Hamnen med verksamheter

Hamnen Lejets torg

Centrum med hotellet 
och busshållplats

Stigar som leder 
upp till stenarna.

Ales stenar



9

KÅSEBERGAS KARAKTÄR

Infarten till Kåseberga upplevs som rörig. Parkerings-
situationen tillsammans med information till besökande 
behöver hanteras. Det finns ett behov av fler toaletter, 
sittplatser och bättre skyltning för att styra hur besökarna 
tar sig till de olika besöksmålen i och runt byn. Dammen kan 
göras mer tillgänglig utan att grodorna störs. Ett 
besökscentrum med olika funktioner behövs.

Skyltning och information

Infarten till Kåseberga

Husbilsparkering

Rastplatser

Dammen

Trafiken genom byn ner 
till hamnen
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I följande avsnitt återges de idéer och förslag 
som diskuterats på byträffarna. Förslagen har 
delats in i kategorier för att ge en tydligare över-
blick. De första analyserna och nulägesbeskriv-
ningen av Kåseberga som invånarna gjorde var 
starkt kopplad till Kåsebergas roll som turist-
ort och dess olika förutsättningar beroende på 
årstid. Kåseberga har en besöksstatistik på strax 
under 800 000 besökare årligen och de flesta av 
dessa kommer under sommarmånaderna. Detta 
ger byn med ca 120 fastboende speciella förut-
sättningar också i arbetet med Fokus byarna. De 
möjligheter och kvaliteter men även problem 
som lyftes kopplas starkt till den stora mängden 
besökare som kommer till byn sommartid.

De lösningar som diskuterades kom till stor del 
att handla om infrastruktur, rörelser och mål-
punkter av olika slag. Det handlade om allt från 
var papperskorgar och hundlatriner ska placeras, 
till problemet med den dåliga mobiltäckningen 
i byn. Lösningarna kopplades till kapacitet att 
hantera och kanalisera den stora mängden 
besökare. Detta är nödvändigt för att både ge de 
boende i byn en mindre belastning och för att ge 
de besökande tydligare anvisningar om vart de 
ska ta vägen och en bättre service.

Lösningarna och förslagen inriktades därför mot 
att handla om hur de boende skulle önska att 
besökarna kanaliserades vid sitt besök, utifrån 
sevärdheter och målpunkter samt var olika 
servicefaciliteter i så fall skulle placeras.

Tillgänglighet- rörelsemönster, stråk och mål-
punkter
Första intrycket
Entrén till Kåseberga upplevs som stökig och 
svårorienterad. Ett förslag som framkommit är 
att göra en ny infart/entré till Kåseberga längre 
västerut från kustvägen. Gående behöver dock 
även fortsättningsvis kunna ta sig till fots på de 
befintliga gångstråken. Det finns ett behov av 
ett servicehus.

Information och tillgänglighet för besökare
Det finns ett behov att besökarna slussas vida-
re in i Kåseberga på ett tydligt sätt. Tre tydliga 
vägar för besökare till fot föreslås: Genvägen, 
Naturvägen och Byavägen (Ales väg). 

Det finns behov av informationstavlor med 
konsekvent och tydlig information om platsen. 
De informationstavlor som finns uppsatta vid 
parkeringen idag ger information om sevärd-
heter i Skåne, men det fattas information om 
Kåseberga. Tavlorna och skyltningen behöver 
tydligt visa var olika faciliteter finns. De behöver 
ge direkt information om:
  - Gångstråk
  - Sevärdheter
  - Gallerier
  - Mat/dryck
  - Toaletter
  - Rastplats
  - Soptunnor
  - Skåneleden

IDÉER OCH FÖRSLAG

Bild från Kåseberga, infart och parkering. Bild från Kåseberga, befintliga informationstavlor visar 
övergripande information om regionala besöksmål och 
rastplatser.
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Bild från Kåseberga 
Lejets Torg

Besökarna kan gå var de vill, men leds i huvud-
stråk genom en logisk och tydlig skyltning. De 
markerade stråken har fler papperskorgar och 
toaletter tillgängliga, även dessa tydligt marke-
rade på karta. Längs stråken finns det även fler 
rastplatser med bord- och bänkar uppställda.

Tillgängligheten för rullstolsburna/rörelsehind-
rade är dålig på vägen till Ales stenar och en 
enkelt åtgärd är att sätta en list på färisten så 
att det går att köra rullstol hela vägen upp till 
stenarna

Kollektivtrafik
Deltagarna är överlag nöjda med kollektivtrafik-
lösningen som finns i Kåseberga sommartid. Ett 
önskemål är att denna ska finnas även på vintern 
och att tiderna ska vara anpassade så att det går 
att åka kollektivt till arbete etc. Ett förslag som 
framkom var att sätta in pendeltrafik mellan 
Kåseberga och Valleberga för vidare transport 
kollektivt. 

Ett annat förslag som framkom var att förstärka 
kollektivtrafiken på Östra kustvägen.

Besökscentrum
Ett behov som finns är ett besökscentrum 
någonstans i byn där det finns information om 
den lokala historian och naturen. Ett förslag var 
att ett besökscentrum även skulle kunna inrym-
ma en visningsgård med aktiviteter för barn. 

Det finns få aktiviteter i Kåseberga som är an-
passat för barn och här finns det möjlighet att 

utveckla ett koncept för barn kopplat till 
Kåsebergas traditionella och historiska värden 
samt möjlighet att prova på lantbruksanknutna 
aktiviteter (hoppa i hö, umgås med djur). 

Idrottsplatsen 
Idrottsplatsen ska fungera som idrottsplats och 
idrottsaktiviteten ska inte behöva skapa 
konflikter med till exempel husbilsuppställning 
eller andra användningsområden för ytan. Sätt 
nät i målställningarna.

Dammen
Det finns önskemål om att öka tillgängligheten 
kring dammen och att denna ska städas upp så 
att den blir mer besöksvänlig. 

Lejets torg
Lejets torg är en historisk plats dit besökare 
gärna kommer. Samtidigt är trafiksituationen 
besvärlig sommartid. Trafiksituationen på Lejets 
torg behöver hanteras tillsammans med en total 
översyn av trafiksituationen i byn. Det finns 
önskemål om att göra Lejets torg till en trevlig 
mötesplats, framförallt för de fastboende.

Området öster om Ales väg
Skåneleden kommer ner genom detta område 
men det är inte lika välbesökt av turister som 
övriga Kåseberga. Området kan även 
fortsättningsvis få fortsätta att vara fredat från 
stora mängder besökare, till förmån för de 
fastboende.

IDÉER OCH FÖRSLAG
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IDÉER OCH FÖRSLAG- Resultat från Fokus Kåsebergadialog

Huvuddragen i förslagen från möte 2 sammanfattade på en kart-
bild. Beskrivning av förslaget finns i texten ovan men strukturer-
na redovisas i bilden.

Målpunkter

Lejets torg

HamnenAles stenar

Aktiviteter utan fast utgångspunkt/
kopplade till havet och branterna.

Skärm�ygning, segling, surfning

Föreslagna huvudgångstråk för 
besökare till Kåseberga.

Föreslagen ny infart och yta
för parkering av husbilar.
Uppstyrning av parkeringssituationen och
information.
.Dammen- rensa upp och gör tillgänglig.

Parkering för personbilar, förslag med 
tydligare skyltning och fortsatt/utökad 
närvaro av parkeringsvärdar.

Skåneleden

Hastighetsbegränsande åtgårder
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Ystad kommnen har tagit fram ett förslag som i stort överensstämmer 
med och tillvaratar de synpunkter som framkommit under Fokus-dialo-
gen. Förslaget är framtaget genom en analys av de intressen som finns i 
Kåseberga, såväl natur och kultur som parkeringsbehov och tillgänglighet. 
Även möjliga ytor för eventuell ny bebyggelse är inritade i förslaget.

IDÉER OCH FÖRSLAG- Kommunens förslag

1700 
kvm

17   PLANUPPDRAG KÅSEBERGA Struktur



Illustrationsplan skala 1:1500 (A3)

Fotbollsplan

Bussparkering

Bilparkering gräs
ca 200 platser

Bilparkering
grus

ca 60 platser

Husbilsparkering gräs
ca 150 - 300 platser

Bilparkering gräs,
alternativt läge för 

äventyrsgolf

Miljöstation

Ny infart

Informationstavla entré

Nytt gång- cykelstråk ner till hamnen

Bussparkering- 3 platser

Stig ner mot Ales stenar 
& Ebbas gård

Utredningsområde
för bostäder

Torg/Lek

Huvudstråk till Ales stenar

Information
toaletter

Park, kiosk
Äventyrsgolf

Busshållplats

Busshållplats

”Gravarne”

Ny dagvattendamm

Kustvägen
Gång- cykelväg, Hammar - Skillinge

Ales väg
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SAMMANFATTNING
På nästa sida presenteras en sammanfattning av de 
synpunkter som kommit fram i Fokus Kåseberga och 
vem som är ansvarig för eventuellt genomförande. 

Det här programmets huvudsyfte är att samman-
fatta den dialog som förts och redovisa de synpunk-
ter som kommit fram i dialogen. Kommunfullmäkti-
ges beslut att godkänna fokusprogrammet är inte ett 
beslut om att föreslagna åtgärder kommer att genom-
föras. Det är ett beslut om att fokusprogrammet ska 
kunna fungera som underlag för fortsatt utveckling 
av Kåseberga och att det ligger till grund för kom-
munens budgetarbete. För projektet Fokus på byarna 
som helhet finns investeringsmedel avsatta i kommu-
nens budget för 2019. Förhoppningen är att Fokus 
på byarna är ett återkommande projekt i budgeten.

Efter att kommunfullmäktige beslutat att godkänna 
fokusprogrammet kan synpunkterna tas upp i 
kommunens budgetarbete och prioriteras jämte 
andra investeringar. Budgeten antas av kommunfull-
mäktige inför varje budgetår. Investeringarna är av 
olika karaktär, vissa mindre investeringar kan tas i 
samhällsbyggnadsnämnden. Investeringar kan endast 
komma ifråga i mån av resurser, när medel ges.

PRIORITERAD ÅTGÄRD I KÅSEBERGA
Som ett första led i att arbeta med utveckling av 
Kåseberga föreslås att följande åtgärd genomförs 
under 2019:

Utveckla och förbättra entrén till byn och oriente-
ringen för besökare till olika besöksmål i Kåseberga. 
Åtgärden innebär att se över entrén till Kåseberga 
och bland annat omlokalisera återvinningsstationen 
samt förbättra skyltningarna vid bland annat 
parkeringen. 

Förslag om utformning kommer ta hänsyn till syn-
punkter som kommit fram under byträffarna och 
bearbetas av kommunen. Ett gestaltningsförslag 
kommer tas fram och förankras med byalaget. 

UPPFÖLJNING

Fokusprogrammet kommer att användas som under-
lag i Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete. Byala-
gets styrelse följer också upp arbetet. De återkom-
mande byavandringar som genomförs med politiker, 
tjänstepersoner och byalagsrepresentanter kan funge-
ra som ett tillfälle för uppföljning.  
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Fokusprogrammet för Kåseberga är framtaget av Stadsbygg-
nadsavdelningen i samverkan med Tekniska avdelningen och 
Fastighetsavdelningen. Avstämning med representanter från 
byalaget i Kåseberga har skett.

SAMMANSTÄLLNING AV SYNPUNKTER PÅ UTVECKLING  
I KÅSEBERGA

SYNPUNKT ANSVAR KOMMENTAR
Bättre skyltning till besöksmål, toalet-
ter, stigar och sevärdheter.

Ystads kommun, 
Stadsbyggnadsavdel-
ningen och Tekniska 
avdelningen

Se förslag på rörelsestråk och målpunkter på  
föregående sidor. Åtgärden genomförs inom 
ramen för Fokus på byarna. 

Flytta miljöstation/återvinningsconta-
inrar som i dag utgör första blickfång 
vid entrén.

Ystads kommun, 
Tekniska avdelning-
en

Kommunen utreder möjligheten att flytta 
återvinningsstation till lämpligare lokalise-
ring.

Bygga cykelvägen mellan Hammar och 
Kåseberga.

Trafikverket
Ystads kommun, 
Stadsbyggnadsavdel-
ningen

Ystads kommun sammanställer de synpunk-
ter som kommit upp under Fokus Kåseberga 
och ansvarar för att förmedla dem vidare till 
Trafikverket. Målsättningen är att vägen ska 
vara klar år 2022.  

Sätta in fartdämpande åtgärder på 
vägen som går genom byn ner till 
hamnen.

Trafikverket Ystad kommun för synpunkterna vidare till 
trafikverket

Förbättra tillgängligheten för rörel-
sehindrade, både ner till hamnen och 
till stenarna.

Ystad kommun 
Fastighetsverket
Trafikverket

Kommunen för dialog med fastighetsverket 
om förbättrad tillgänglighet till stenarna. 
Trafikverket ansvarar för vägen ner till ham-
nen, frågan lyfts av kommunen vid dialoger 
med trafikverket.

Rensa upp runt dammen och möjlig-
gör en gångslinga från parkeringen 
mot byn och stenarna.

Byalaget 
Ystads kommun

Åtgärder som kan påverka dammen 
genomförs i dialog med länsstyrelsen och 
kommunekologen.

Besökscentrum med info om upplevel-
ser, natur- och kultur samt aktiviteter.

Ystads kommun Frågan om besökscentrum lyfts till 
kommunstyrelsen för diskussion. 

Önskemål om fler toaletter för be-
sökare till Kåseberga. Planering och 
projektering av offentliga permanenta 
toalettbyggnder.

Ystads kommun, 
Fastighetsavdelning-
en

Fastighetsavdelningen har en budget på 0,5 
mkr för en översyn av offentliga toaletter. 
Översynen ska genomföras 2019 och i den 
bör Kåseberga ingå. 

Ny servicebyggnad i hamnen. Ystad kommun, 
Fastighetsavdelning-
en

Det finns 7,7 mkr avsatta under perioden 
2019-2020. Servicebyggnaden ska inrymma 
toaletter. 




