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1. Parkeringen
 Parkeringsproblem under sommaren
 Turister i Kåseberga även innan/efter sommarsäsongen
Fordonsräkning i Kåseberga 2016



Juni – 70 000 bilar
Juli – 155 000 bilar
Augusti – 118 000 bilar
P-värdarna fyller en viktig funktion

P-avgifterna












Kontanter – utländska turister/svensk valuta
Diskussioner förs med berörda tjänstemän
Var placeras p-automaterna? Hur många behövs?
P-övervakning är nödvändig
P-avgiftshöjning i Kåseberga hamn (annars kommer parkering att ske där)
Problematik: utländska betalkort som inte fungerar i automaterna
SMS-lösningar för utländska turister (är inte möjligt idag)
Undersök liknande alternativ (Stenshuvud)
Vad gör vi med fordon som är parkerade utanför markerade platser?
Målsättning att komma igång med p-avgifterna vid idrottsplatsen redan till sommaren
2017
Försöksprojekt



Kopplingen viktig att avgifterna går tillbaka till Kåseberga

Toaletter/avlopp






Tömningar från husvagns-/husbilsgäster
Underhållsspolning sker 2 ggr/månad
Dragning av nya ledningar
VA-plan framtagen 2016
Löderup – Kåseberga – Vidare (avveckla reningsverket i Kåseberga)

”Campingen”






Irriterande för många
Ingen camping. Parkering – marken upplåts som parkering.
Uppställningsplats för husvagnar och husbilar
Avtalet behöver ses över. Fastighetsavdelningen ansvarar
Husbilsstrukturen i kommunen ska ses över. Var får husvagnar/husbilar parkera?

2. Åtgärder i byn
Förslag till skyltning för gående




Förslag har gjorts av bybor
Emaljskyltar som informerar om platser/stråk i Kåseberga. Även vägvisare.
Karta över förslag till skyltning bifogas protokoll. Se bilaga 1.

Sophantering




Teknisk lösning. Molok?
Vem ansvarar? Idrottsföreningen?
Turisterna är mycket dåliga på att sortera sitt avfall.

Hårdgöra grusvägar/Handikappsanpassning/Trottoaren vid byahuset







Ingen bra lösning att blanda trafik med fotgängare
Önskemål om trottoar i byn. Längs huvudleden till hamnen.
Hur göra Ale stenar mer tillgängligt för rullstolsburna? Går ej att köra hela vägen upp.
Finns inget krav att göra Ale stenar mer tillgängligt. Fastighetsverket ansvarar.
Önskemål om att hårdgöra ytan upp till Ale stenar (liknande yta som parkeringen). Ej
asfaltering.
En ränna har bildats på vägen upp till Ale stenar.

Busstider


En hållplats bortagen i Kåseberga






Varför busslinje från Kåseberga kl. 02.00 ? (Bybussen)
Önskemål om bättre busslinje mellan Ystad – Kåseberga (Sista bussen går 21.00)
Ystads kommun ska titta på tillköpen
Byalaget informerar om att busstidtabellen inte stämmer och att den enbart är på svenska.

Möte med Fastighetsverket, Länsstyrelsen och Ystads kommun angående Ale Stenar



Turistbyrån skicka ärenden till byalaget
Exempelvis öppna grinden upp till Ale stenar

Översiktsplanen




Översiktsplanen gäller.
ÖP ska ses över.
Tar ca 2 år att ta fram en ny ÖP.

3.










Graverne
Önskemål om att kommunen tar över skötseln av dammen.
Dammen har tidigare rensas utav boende i Kåseberga. Idag helt igenväxt.
Leader-ansökan har gjorts.
Vad gäller? Grodor? Småfåglar?
Önskemål om hjälp.
Kontaktperson Ystads kommun: Andrea Nowag (Kommunekolog)
Ralp Hargemyr informerar om att ett dikningsföretag från 1945 ansvarar för dammen.
Det finns ett kulvert avlopp som går genom byn och ner till havet.
Dikningsföretaget ska ha en styrelse som ansvarar för detta. Om detta inte fungerar är
Länsstyrelsen ansvarig.
Ralp Hargemyr återkommer med svar gällande dikningsföretaget.
Karta över kulverten bifogas protokollet. Se bilaga 2.



4.





Åtgärder i hamnen
Önskemål om ombyggnad av toaletter.
Badstegen. AKUT. Behöver ses över snarast!
Perioden för p-avgifterna vid hamnen kan förlängas. Många turister även före/efter
sommarsäsongen.
Förbättra bänkplatserna vid kiosken. Pengar avsatta i budget.

5. Orienteringar
 Byalaget informerade om vad som händer i Kåseberga:
Kåseberga lyser (5 november 2016)
Julmarknad
Ejdens dag i Kåseberga (april 2017)





Sjöräddningsmuseets lokal
Kommer att ta flera år att avveckla. Inget överhängande. Föremålen som finns på museet
kommer att placeras ut i andra lokaler.
Kommunen och byalaget bevakar detta tillsammans.
Sydkustleden (Cykelleden)
Påbörjas 2019

6.




Övriga frågor
Önskemål om bättre belysning i byn.
Idag finns olika färgtoner i belysningen (kallvitt/varmvitt ljus)
Kompletteringar behövs. Exempelvis vid lekplatsen

7.









Besök vid Ebbas hus och Lejets torg
Byvandringen avslutades med ett besök vid Ebbas hus och Lejets torg.
Vad händer med fastigheten?
Pågående diskussioner om vad det ska användas till. Arrende?
Kommunen har varit i kontakt med ett par intressenter.
Besökscentrum?
Många parkera vid Lejets torg
Önskemål om att anlägg en gårdsgata
Önskemål om att försköna Lejets torg.

Bilaga 1. Förslag till skyltning för fotgängare i Kåseberga

Bilaga 2. Kåseberga dikningsföretag 1945

