
MER FRÅN TEKNISKA AVDELNINGEN
Mer information från oss hittar du på www.ystad.se. Du kan också följa oss  
på Facebook: @ystadhallbart och @ystadvatten. Trevlig vår!

När matolja och fett sköljs ner i vas-
ken stelnar det och kan orsaka stopp 
i avloppsrören. Ett sådant stopp leder 
ofta till översvämningar, skador på 
avloppsnätet och lockar till sig oön-
skade gäster som råttor. Men det inne-
bär också att fettet, som skulle kunna 
göra nytta, går till spillo.

Med en miljötratt kan du enkelt samla 
upp matfett och matolja i en flaska. 
När flaskan är full slänger du den i 
restavfallspåsen eller lämnar den till 
återvinningscentralen. 

Är det bara lite fett kan det torkas upp 
med en bit hushållspapper och slängas 
bland matavfallet.

Du kan hämta en gratis miljötratt på ett 
av kommunens utlämnings-
ställen:

• Nya rådhuset,  
Österportstorg 2

• Tekniska avdelningen, 
Koppargatan 7

• Reningsverket,  
Västerleden 129

SORTERING AV FARLIGT AVFALL

• kemikalier, lösnings-,  
rengörings- och  
bekämpningsmedel

• kvicksilverhaltiga material
• färg-, lack- och limrester 

• nagellack
• spillolja
• sprayflaskor
• småbatterier och  

bilbatterier

• ljuskällor som lysrör  
och glödlampor

• elavfall upp till en  
mikrovågsugns storlek

Vad kan man lämna till 
Farligt Avfall-bilen?

UNDVIK FETT I AVLOPPET

Ystads kommun delar 
ut miljötrattar

Nu kan även du som 
fastighetsägare till 

flerfamiljshus hämta 
miljötrattar till dina 

hyresgäster!

Sparar du på 
trasigt elavfall?

LÄMNA DINA RESTER HOS  
FARLIGT AVFALL-BILEN SOM TAR HAND 

OM DET PÅ ETT SÄKERT SÄTT.

Rätt skräp  
på rätt plats!

Sprayburkar sorteras 
som farligt avfall och ska 
lämnas till återvinnings-

centralen eller till  
Farligt avfall-bilen.

Våren 2022 samlades hela 790 000 perso-
ner i landet för att plocka skräp tillsammans 
med Håll Sverige Rent – rent fantastiskt! 
Och snart är det dags igen. Vi ses väl?

Skräpplockardagar i Ystad 2023

Skräpplockardagar 24/4–30/4

Kusträddarvecka  5/6–11/6 

Håll Sverige Rent-vecka 11/9–17/9

SAVE THE 
DATES!



FARLIGT AVFALL-BILEN

Farligt avfall-bilen är en specialutrustad  
lastbil med en kemist på plats. Här kan hus-
håll lämna sitt farliga avfall och elavfall av 
mindre storlek – helt gratis! År 2023 testar 
vi ett par nya platser för Farligt avfall-bilen 
att stanna på i Ystad.

Ändrade dagar för 
sophämtning i vår

Nya platser på  
turlistan i Ystad

AVFALLSHANTERING KRING PÅSK OCH 1 MAJ 2023

Måndag 3/4

Tisdag 4/4

Onsdag 5/4

Torsdag 6/4

Fredag 7/4

Oförändrat

Måndag 3/4 el. tisdag 4/4

Tisdag 4/4

Onsdag 5/4

Torsdag 6/4
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ORDINARIE HÄMTNING NY HÄMTNINGSDAG

Måndag 10/4

Tisdag 11/4

Onsdag 12/4 

Torsdag 13/4 

Fredag 14/4

Tisdag 11/4

Tisdag 11/4 el. onsdag 12/4

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat
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ORDINARIE HÄMTNING NY HÄMTNINGSDAG

Måndag 1/5

Tisdag 2/5

Onsdag 3/5

Torsdag 4/5

Fredag 5/5

Tisdag 2/5

Tisdag 2/5 el. onsdag 3/5

Oförändrat

Oförändrat

Oförändrat
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ORDINARIE HÄMTNING NY HÄMTNINGSDAG

Vi kör som  vanligt på Kristi  himmelfärdsdag  18 maj och Sveriges nationaldag  6 juni. 

NYA  
ADRESSER!

21/3 Österportstorg  kl. 17–18

21/3  Missunnavägen 11   kl. 18.30–19.30

13/6  Syrénvägen 7  kl. 17–18

13/6  Bärgatan, vid Backaskolan kl. 18.30–19.30

FARLIGT AVFALL-BILEN  VÅREN YSTAD 2023

När mer än en  
hämtningsdag är angi-

ven ska sopkärlen 
sättas ut den första 
hämtningsdagen. Är 
sopkärlen inte tömda 
till kvällen så töms de 
nästa angivna hämt-

ningsdag. Ändrad sop-
hämtning gäller även 

trädgårdsavfall.

Få koll 
med sms!

Få en påminnelse i mobilen 
dagen innan Farligt avfall- 

bilen kommer till Ystad 
genom att sms:a sysavystad 

till 71350. Det kostar som  
ett vanligt sms.



Äntligen är  
våren på gång!

INVASIVA ARTER  ·  SORTERINGSTIPS 
YSTAD PÅ CYKEL ·  FARLIGT AVFALL-BILEN

En hållbar  
vardag

TEKNISKA AVDELNINGEN 

NR 1 • 2023SAMHÄLLSINFORMATION



Industrigatan har efter ombyggnad 
fått gångbanor och cykelbana.

PÅGÅENDE OCH KOMMANDE PROJEKT

Här bygger vi om!
KV. LILLÖ, REGEMENTSOMRÅDET
Under april – juli planerar vi att anlägga 
byggator vid kvarteret Lillö. Under den 
här perioden kan framkomligheten tid-
vis vara begränsad i den norra delen 
av Adlercreutzgatan. Cykelstråket som 
ansluter från Regementsgången till 
Sandskogen kommer att kringledas.

TRÄDGÅRDSSTADEN
Under våren färdigställer vi norra delen 
av Dammhejdegatan samt Per Leanders 

gata. Gångbanorna ska hårdgöras, träd 
kommer att planteras och gång- och 
cykelvägsöverfarten blir upphöjd.

GATOR KRING VÄSTERPORT- 
SKOLAN
Under våren fortsätter VA-arbeten i 
gatorna kring Västerportskolan. Trafik 
kan ibland behöva ledas om.

Här är vi klara
NYBROSTRAND
I Nybrostrand har de tidigare bygga-
torna i området kring Mjärdesvägen 
färdigställts. Det har också byggts nya 
cykelparkeringar i anslutning till håll-
platsen Nybrostrand väster.

BUSSTATIONEN VID YSTAD  
STATION
Ombyggnad av busstationen vid Ystad 
station är klar. Där finns nu flera nya 
väderskydd för resenärer som väntar 
på bussar och tåg.

LÅNGTIDSPARKERINGEN  
VID YSTAD STATION
Under hösten har långtidsparkeringen 
vid Ystad station byggts om och  

utökats. Här kommer en ny återvin-
ningsstation för förpackningar och tid-
ningar att placeras nu när ombyggna-
tionen är klar.

INDUSTRIGATAN
Nu har Industrigatan öppnats för trafik 
igen. Det mesta är klart, men det sista 
lagret asfalt på gatans körbana återstår 
och ska läggas under 2023. 

SVARTE BALKÅKRA,  
ETAPP 2
Nu är arbetet med gator, VA och park 
klart i västra delen av Svarte. Här kom-
mer det att börja byggas hus. När husen 
är färdigbyggda kommer gatorna att fär-
digställas och få sitt slutliga utseende.

Varför väntar vi med 
att lägga det sista 
lagret asfalt när en 

gata är ombyggd? Jo, 
för att gatan ska ha 
hunnit sätta sig och 
för att man med det 

sista lagret asfalt jus-
terar ojämnheter.

Nya hundrastgårdar
Två nya hundrastgårdar är under upp-
förande, en på 3 500 kvadratmeter i 
Dag Hammarskjölds park och en på 
1 400 kvadratmeter i Annexparken. Par-
keringsplatser finns vid djurminneslun-
den vid Folkestorps byväg och vid 
Syrénvägen väster om Bellevue- 
vägen. På ystad.se kan du söka efter 

"kartportal" för att enkelt hitta till hund-
rastgårdarna som finns utmärkta där. 
Under våren kommer några av de 
befintliga gårdarna att tas bort för att de 
kvarvarande ska kunna förbättras och 
få mer fokus. Det gäller hundrastgår-
darna vid Malmövägen, Sjömansgatan 
och den gamla vid Annexparken. 



INVASIVA ARTER

INVASIVA ARTER
Några av de vanligaste invasiva arterna 
i kommunen är jätteloka, parkslide, 
snöbär, vresros, kanadensiskt gullris, 
jättebalsamin och blomsterlupin.

GRÄV INTE 
De senaste rönen pekar 
på att grävning av park- 
slide triggar en kraftigare 
tillväxt. Om beståndet 
inte står på en olämp-
lig plats är det bättre att låta 
den vara. På Naturvårds-
verkets webbplats finns 
information om invasiva 
arter, hur de kan bekäm-

pas och vad som är viktigt att tänka på: 
www.naturvardsverket.se

ATT TÄNKA PÅ
Invasiva växter ska inte sorteras som 
vanligt trädgårdsavfall. Förpacka nog-
grant i täta slutna säckar och släng i 

restavfallet där hemma eller i con-
tainern för brännbart på åter-

vinningscentralen. Lägg inte 
växten på komposten, 
då risken är stor att frön  
eller andra växtdelar  
inte förmultnar utan 
sprider växten vidare 
när man använder kom-
postjorden. 

I Sverige finns tusentals främmande arter, och  
antalet ökar varje år. En del av dessa är så starka  
och konkurrenskraftiga att de kan orsaka stor skada 
på miljön, infrastruktur eller människors hälsa.

Ett hot mot vår  
biologiska mångfald
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HUR MÅNGA CYKLAR I YSTADS KOMMUN?

Cykelflöden
Sedan några år tillbaka mäter kom-
munen på några fasta mätpunkter hur 
många som cyklar. Resultatet är ett bra 
underlag för hur cykelflöden förändras 
mellan år, och mellan olika månader, 
veckor och timmar. Det används sedan 

på olika sätt i planeringen. Resultatet 
från mätpunkterna visar att fler cyk-
lade år 2022 jämfört med 2021. Det  
är glädjande eftersom kommunen  
har som mål att fler ska gå, cykla och 
åka kollektivt!

Vi förbättrar för 
gående och cyklister
Kommunen jobbar på många olika sätt 
för att fler ska gå och cykla på ett tryggt, 
säkert och bekvämt sätt. Förutom större 
projekt där vi till exempel bygger nya 
cykelbanor arbetar vi också med  
många mindre åtgärder. Vi bygger bland 
annat fler cykelparkeringar, installerar 
luftpumpar och hastighetssäkrar passa-
ger över gator. 

Visste du att det finns 
cykelpumpar vid Sankt 

Knuts torg och Sur-
brunnsvägen i Ystad, 
i Kåseberga samt vid 
stationerna i Svarte 
och Köpingebro?

Totalt antal  
cyklister per år
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 År 2021

 År 2022
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Här presenterar vi två av våra medarbetare som  
får berätta lite om vad de arbetar med. Den här 
gången har turen kommit till Ida Jönsson, mätin-
genjör på enheten Vatten och avlopp och Julia 
Persson, kommunikatör på Tekniska avdelningen.

LÄR KÄNNA OSS PÅ TEKNISKA AVDELNINGEN

Hallå där!

Hej! Vem är du och vad gör du 
på Tekniska avdelningen? 
– Jag heter Julia, och jag är ny 
på jobbet! Som kommunikatör 
berättar jag på olika sätt om 
våra verksamheter och sånt 
som är på gång. Ett exempel på 
det är den här foldern som jag 
har arbetat med att ta fram. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Att vara en kugge i samhällsbyggan-
det, det gillar jag verkligen. Jag har ett 
fantastiskt jobb. Just nu arbetar jag 
med miljö- och avfallsfrågor och det är 
ett område som känns både menings-
fullt och roligt. 

Om du skulle arbeta med något helt 
annat, vad skulle det vara? 
– Jag hade arbetat praktiskt! Kan-
ske som bagare eller med grönyte-

Utbildning: Fotografi och grafisk 
design.
Gjort tidigare: Arbetat som brev- 
bärare, grafisk designer och illustratör.
Intressen: Träning, vegansk mat, 
familjeliv, hus och trädgård, konst 
och design.

Hej! Vem är du och vad gör du 
på Tekniska avdelningen? 
– Jag heter Ida, är 27 år och 
arbetar som mätingenjör. 
Jag är en glad prick – och 
på mitt kontor hittar man all-
tid en stor skål med chok-
lad! Som mätingenjör arbetar 
jag med kommunens vatten- och 
avloppssystem där jag kollar posi-
tioner och att det ligger i nivå på led-
ningsnätet. Jag samlar data över hela 
kommunen och jobbar mycket ute 
på fältet. Snart startar ett större pro-
jekt där jag ska granska och kalibrera 
vår ledningsmodell, det ser jag väldigt 
mycket fram emot!

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Att jag kan lägga upp mina dagar lite 
som jag vill, den friheten gillar jag verk-
ligen! Det är också en bra balans på 
arbete både ute och inne. Några av de 
bästa stunderna är när jag kommer 
ut på landsbygden och det är härligt 

väder, då kan tyst-
naden och solen 
ge mig ett sådant 
lugn. Att jobba 
med en magisk 
utsikt är också 

svårslaget!

Om du skulle 
arbeta med något helt 

annat, vad skulle det vara?
– Jag trivs väldigt bra med det jag gör 
idag, men när jag var yngre ville jag 
jobba på en oljerigg i Norge. En dröm 
är att någon gång få jobba som mät- 
ingenjör på nybyggnad av en tunnel 
eller bro. 

Utbildning: Maskinist och mät- 
ingenjör.
Gjort tidigare: Arbetat som kondi-
tor och i klädesbutik.
Intressen: Bakning, möbelrenove-
ring, organisering och inredning.

Ida Jönsson

Julia Persson
skötsel. Jag gillar 
olika hantverk, att 
skapa och sköta 
om saker. Det 
roligaste hade 
väl varit om det 

fanns ett jobb 
som kombine-

rade olika hantverk. 
Det skulle aldrig bli trå-

kigt om man bakade surdegs-
bröd på morgonen och klippte gräs på 
eftermiddagen liksom. 


