dnr 2012/10188

Redovisning av ansökningar och urval inom projektet

Fokus på byarna - förslag på åtgärder som genomförs 2015
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-08-11, dnr 2012/10188.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-08-19 föreslås åtgärder genomföras i följande
byar: Bussjö (del av ansökan), Hagestad, Ingelstorp, Kåseberga (del av ansökan), Stora Herrestad (del
av ansökan) och Svarte (alternativ 1) samt Löderup (prioriterade åtgärder 2015 från Fokusprogram för
Löderup).
Totalt föreslås 782 000 kronor delas ut till åtgärder inom Fokus på byarna. Resterande summa, (18 000
kronor) föreslås behållas som en buffert för oförutsedda förändringar i kostnaderna.
Byalag vars förslag föreslås genomföras:
Byalag
Bussjö byalag

Projekt och kostnad
Upprustning av bygdegård. Diskmaskin för
storkök, värmeskåp, utegrill,
köksutrustning, belysning av träd. Totalt
50 000 – 65 000 kronor.

Hagestads byalag

Informationstavlor om kulturarvet. Texter
från Regionmuseet i Kristianstad. 57 000
kronor.

Ingelstorps byalag

Mötesplats med utegrill, vindskydd,
bänkar, bord, boulebana vid idrottsplatsen.
Uppskattad kostnad 75 000 kronor

Kåseberga byalag

Asfaltering av besöksparkeringen och
busshållplatsen. Återvinningsstationen
flyttas/vänds. 150 000 kronor för
asfaltering.
Komplettering av befintlig lekplats och
belysning av området. 200 000 kronor samt
70 000 kronor.

St Herrestad
byalag

Svarte byalag

Löderup,
särskild satsning
efter Fokus
Löderup

Alt 1: Handikappbadplats
Uppskattning 100 000 kronor
Total summa från alla årets
ansökningar (se även nästa sida) ca:
3 127 000 kr
Röjning av kommunal mark vid entrén till
Löderup i söder, 50 000 kronor.
Utveckla rekreationsområdet kring
dammen i söder, 150 000 kronor
Total summa från alla årets
ansökningar (se även nästa sida) samt
insatser i Löderup ca:
3 327 000 kr

Kommentar/villkor
Fastighetsavdelningen tilldelas medel för
köksutrustning. 50 000 kronor föreslås
avsättas.
Belysning av träd – kan inte vara samma
investering som köksutrustning, och uppgår
inte till tillräckligt högt belopp i sig själv.
Avtal med byalaget om skötsel av skyltar
ska tecknas. Tillstånd för skyltning krävs.
Avtal med fastighetsägare krävs.
57 000 kronor föreslås avsättas.
Avtal om mark mellan kommun och
idrottsförening ska tecknas. Driftavtal
mellan kommunen och byalaget ska tecknas.
Åtgärder för 75 000 kronor föreslås avsättas.
Medlen täcker endast asfaltering av
busshållplatsen. 100 000 kronor föreslås
avsättas till asfaltering av busshållsplatsen.
Upprustning av lekplatsen prioriteras före
belysningen. 200 000 kronor föreslås
avsättas till lekplats under förutsättning att
fastighetsavdelningen (fastighetsägaren)
godkänner placeringen.
Avtal om skötsel ska tecknas mellan
kommunen och byalaget.
100 000 kronor föreslås avsättas.
Beviljad summa: 582 000 kronor

För åtgärder i Löderup avsätts 200 000
kronor.

Beviljad total summa samt insatser i
Löderup:
782 000 kronor

Postadress

Besöksadress

Telefon växeln

Telefax

E-postadress

Hemsida

YSTADS KOMMUN
Samhällsbyggnad
Plan o Bygg
271 80 YSTAD

Tobaksgatan 11

0411-57 70 00
0411-57 72 30 exp.

0411-190 43

sam@ystad.se

www.ystad.se

Åtgärder som beslutas att inte genomföras:
Byalag
Bussjö byalag

Projekt och kostnad
Belysning i träd

Kabusa byalag

Dubbelsidig alléplantering med 32 träd.
Kostnad 160 000 kronor.

Kåseberga
byalag

Asfaltering av besöksparkeringen

Köpingebro

Nybrostrands
byalag

Snårestad byalag

Svarte byalag

Stadsbyggnad
Leila Ekman
Stadsarkitekt

Motivering
Ingår inte i samma investering som
köksutrustning och innebär inte ett tillräckligt
högt belopp i sig.
Allmännyttan anses inte vara tillräckligt hög i
jämförelse med allmännyttan i andra sökta
projekt och den kostnad som planteringen
medför.
Kostnaden för asfaltering av besöksparkeringen
överstiger den totala ansökta summan.

Permanent toalettbyggnad som ersätter
Baja-Majorna. Toalett okänt belopp.
Beläggning och belysning av gc-väg
mellan Nybrovägen –
Fredriksbergsvägen. Uppskattad kostnad
170 000 kronor för grusad gång eller
800 000 för asfaltering. Belysning
400 000 kronor.

Toalettbyggnad för kostsam för projektet.

Ytterligare en boulebana. Summa okänd.

Vägen och boulebanan är två skilda
investeringar. Boulebanan är inte tillräckligt
kostsam för att gå som investering.

Total uppskattad kostnad: ca 600 000 :(med grusat alternativ)
Skateboardramp likt den vid Ungdomens
hus. Uppskattad kostnad utifrån
skaterampen vid Ungdomens hus (+
index) = ca 1,5 mkr
Konstisbana vid Snårestads byahus.
Isbanan åstadkoms genom en
ytjordvärmeslinga och värmepump.
150 000 kr
Alt 2: Uppfräschning av tomten vid
pizzerian. Iordningställande av
parkeringar.

Marken för vägen ägs av kommunen resp.
Fortifikationsverket och avtal om nyttjanderätt
med Fortifikationsverket måste skrivas.
Förslaget överlämnas till tekniska avdelningen i
arbetet med den cykelplan som påbörjats.

Projektet är för kostsamt för budgeten inom
Fokus på byarna.

Allmännyttan anses vara förhållandevis liten i
jämförelse med kostnaden.

Alternativ 2 genomförs av fastighetsavdelningen
på annat sätt.

