
SENSOMMARTIPS 

HÄR BYGGER VI OM!

Fastighetsägares ansvar
Du som är fastighetsägare har ansvar för att buskar och träd som 
växer på din fastighet inte skymmer sikten eller medför andra 
problem för trafiken, till exempel skymmer skyltar, vägmärken och 
belysningsstolpar eller försvårar för trafikanter att ta sig fram. 

Du har också ansvar för ytor för gående utanför din tomtgräns. 
Ytor för gående kan vara en trottoar, trappa eller gångväg. 
Fastighetsägares ansvar sträcker sig från fastighetsgräns till gatans 
kantsten. 

• Sopa upp sand, grus och löv.
• Rensa bort ogräs och annan växtlighet.
• Plocka upp skräp.
• Håll brunnar fria så att vatten kan rinna undan.
• Sanda eller grusa samt skotta gångbanan vid halka eller snö.
• Skotta bort eventuella snövallar mot gatan så att sopor kan 

hämtas och post lämnas.
• Se till att ingen snö ramlar ner från taket på gångbanan och att 

farliga istappar tas bort.

Industrigatan 
Ombyggnaden av Industrigatan pågår för fullt. Första etappen, 
mellan Fridhemsgatan och Disponentgatan, är klar. Arbetet på andra 
etappen, mellan Disponentgatan och Surbrunnsvägen, har påbörjats 
och väntas vara klart i slutet av året.

Missunnavägen och Kommendörsgatan
Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder på de västra delarna av 
Missunnavägen och norra delarna av Kommendörsgatan fortsätter. 
Etappvis är olika delar av sträckorna avstängda för genomfart.

Svarte Balkåkra, etapp 2
Arbetet med att bygga nya gator samt anlägga VA och parkområde i 
det som ska bli Svarte Balkåkra, etapp 2 pågår och väntas vara klart 
våren 2023. Då kan byggnationen av husen starta.

Västra Sjöstaden
Arbetet med att färdigställa byggatorna i Västra Sjöstaden avslutas i 
slutet av augusti.

Tyck till om hur det är att 
cykla i Ystads kommun!

Undvik fett i avloppet
När du sköljer ner matfett och matoljor i vasken 
kan det orsaka stopp i avloppsrören. Med en 
fettratt kan du enkelt samla upp överblivet matfett i 
en vanlig flaska. När flaskan är full slänger du den i 
restavfallspåsen eller lämnar den till återvinning på 
återvinningscentralen. 

Hedeskoga Återvinningscentral 
- kostnadsfritt, tillgängligt och god service

På Hedeskoga återvinningscentral kan hushållen 
kostnadsfritt lämna i stort sett allt sitt sorterade avfall. 
Återvinningscentralen har öppet på kvällar och helger och 
personalen hjälper dig om du har frågor kring hur du ska 
sortera. 

Öppettider och mer information hittar du på www.sysav.se.

Vad: kuvert, vanliga platta, med 
eller utan fönster.
Var: sorteras som restavfall (den 
vanliga soppåsen).

Rätt skräp på rätt plats!

Hämta en fettratt på ett av kommunens utlämningsställen:
• Nya rådhuset, Österportstorg 2
• Tekniska avdelningen, Koppargatan 7
• Reningsverket, Västerleden 129

I den östra delen av Sandskogen ligger Marietorp. Under dagarna håller 
Marietorps naturskola till här, men under övrig tid är privatpersoner 
välkomna att besöka och njuta av platsen! 

Här finns en spång och en brygga ut 
till en damm, flera sittplatser med bord 
och bänkar, vindskydd, grillplatser, 
tillgång till vatten samt tavlor som 
berättar om några av de arter som 
lever i området. 

Om du reser från Ystad tar du 
dig bäst till Marietorp med cykel 
längs Militärvägen eller Badstigen. 
Regionbuss 570 stannar i närheten på 
hållplats Gamleån. Det finns också ett 
par parkeringsplatser på Marietorp, 
för dig som behöver ta bilen. 
Välkommen!

Välkommen till Marietorp!

Då ska du sortera ditt matavfall!

Utsorterat matavfall blir nämligen biogödsel 
och biogas. Biogödsel ersätter importerad 
gödsel och sluter kretsloppet när det sprids 
på våra åkrar. Biogas används bland annat 
som drivmedel i bussar och bilar.

Behandlingen av matavfall är dessutom 
cirka 30 % billigare än behandlingen av 
restavfall. Därför får du som sorterar ditt 
matavfall också 30 % rabatt på ditt ordinarie 
sopabonnemang. Rätt ska vara rätt!

Vill du bli en miljöhjälte 
och spara pengar?

Vill du hjälpa Ystads kommun att 
förbättra för cyklister? Gå in på 
www.cykelframjandet.se/cyklistvelometern 
och svara på enkäten senast 31 augusti.

Kontakta avfallsenhetens 
kundtjänst för anmälan:  

kundtjanst-avfall@ystad.se
0411-57 71 00

Buskar och träd som växer ut 
över staketet gör att gående 
tvingas ut i körbanan. 

Det är fastighetsägarens ansvar 
att hålla växtligheten i trim.



TEKNISKA AVDELNINGEN 
- Härlig höst tillsammans!

LÄR KÄNNA OSS PÅ TEKNISKA
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Lena Nilsson, servicetekniker

Vad jobbar du med? 
Jag arbetar som elektriker på reningsverket.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Att se hur det funkar bakom kulisserna.
Ingenting försvinner bara för att man 
spolar i toaletten - det är då mitt arbete 
börjar. Pumpar behöver el och styrsystem 
för att avloppsvattnet ska nå reningsverket. 
Det är mycket som måste fungera för att 
vattnet ska renas så att det kan släppas ut i 
Östersjön utan att skada miljön.

Vad är det bästa med hösten? 
Att gå i skogen en härligt klar dag och bara njuta av färgerna.

I varje utskick presenterar vi två av våra medarbetare, så att du ska 
veta vilka vi är och vad vi gör. Den här gången får du lära känna 
Lena Nilsson, servicetekniker på reningsverket, och Henrik Uthas, 
projektkoordinator på tekniska avdelningen.

DET HÄR VILL DU INTE MISSA!

Hela Sverige plockar skräp 17 september

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med chaufför och 
kemist. Här kan hushållen kostnadsfritt lämna sitt farliga avfall och 
mindre elavfall. 

Farligt avfall-bilen i Svarte och Ystad

Tisdag 30 augusti
Svarte, Duettgatan 2 17.00-18.00

Torsdag 15 september

Ystad, Österportstorg 17.00-18.00
Ystad, Missunnavägen 11 18.30-19.30

Henrik Uthas, projektkoordinator

Den 17 september ordnar Håll Sverige Rent en skräpplockardag, där 
hela Sverige uppmanas att gå ut och plocka skräp för att manifestera 
mot nedskräpning. Dra med grannarna på skräpplockning i kvarteret 
där ni bor, besök ditt smultronställe och plocka det rent från skräp, 
eller gå en promenad på stranden med en skräppåse i handen. För visst 
vill du väl vara med när hela Sverige plockar skräp?

På LONA-dagen den 28 augusti är det invigning av en ny utställning 
på Marietorp.

Vad är LONA-dagen? Syftet med LONA-dagen är att belysa värdet av 
lokal och tätortsnära naturvård, både för den enskilda invånaren och 
för samhället i stort. Under LONA-dagen visar kommuner, föreningar 
och andra lokala aktörer upp sitt arbete med att bevara natur- och 
kulturvärden samt vilka möjligheter invånarna har att uppleva 
naturen.

Varmt välkomna till Marietorp klockan 13.00-15.00. Ta med familjen 
och en fikakorg eller något att grilla!

Vad jobbar du med?
Jag är projektkoordinator på tekniska 
avdelningen och jobbar med miljö- 
och kvalitetsfrågor, vilket bland annat 
inkluderar arbete med miljöhandlings-
program och arbetsmiljö. Jag sitter även 
som ordförande i Sydkustens vattenvårds-
förbund och som adjungerad tjänsteman 
i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeån. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att jag får jobba med många olika projekt, 
människor och arbetsuppgifter.

Vad är det bästa med hösten?
Det bästa med hösten är de vackra färgerna i naturen. 

Invigning av utställning på Marietorp

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


