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1. Trafiken
• Byalaget har önskemål om att hastighetsgränsen flyttas ut cirka 90 meter på
Knappsdalavägen. Idag är hastigheten 70 km/h vid busshållplatsen, där många barn stiger
på.
• Byalaget påpekar att hastighetsskyltarna inte står mittemot varandra på Knappsdalavägen
vid busshållplatsen. Se bild. Önskemål om att dessa placeras mittemot varandra.
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Byalaget påpekar även att hastigheterna är högre i byn efter att hastighetsöversynen
gjordes.
Byalaget poängterar även den skymda sikten vid korsningen
Knappsdalavägen/Österlenvägen. Olyckor har inträffat i korsningen. Trafiksituationen i
byn varierar stort under året. Sommarmånaderna innebär stora mängder trafikanter
genom byn som bara ökar från år till år. Även den tyngre trafiken genom byn har ökat.
Byalaget har uppmätt en snitthastighet på 65 km/h och har önskemål om
hastighetsdämpanade åtgärder. De har varit i kontakt med både Polisen och Trafikverket
men utan något resultat.
Kommunen meddelar att Trafikverket är väghållare både för Knappsdalavägen och
Österlenvägen men vidarebefordrar frågorna till Trafikverket.
Byalaget påpekar även att det varit stora turisttillströmningar och att parkeringarna inte
räcker till, vilket gör att trafiksituationen förvärras ytterligare när turister väljer att parkera
längs med vägen. Både inne i byn men också vid Olof Viktors.
Kommunen svarar att det är näringsidkares skyldighet att anordna parkeringsmöjligheter
till sina kunder.

2. Bekämpning invasiva arter
• Byalaget undrar över kommunens ansvar att bekämpa jätteloka och parkslide. På flera
ställen växer jätteloka och berörda fastighetsägare gör ingenting åt detta. Byalaget önskar
att kommunen gör påtryckningar till fastighetsägarna om deras ansvar.
• Kommunen svarar att kommunen endast får bekämpa invasiva arter på kommunal mark
och således inte kan gå in på privat mark. Vidare meddelar kommunen att ny lagstiftning
kring detta kom för ett år sedan och att det numera är straffbart om fastighetsägare inte
tar ansvar att bekämpa invasiva arter på sin mark.
• Kommunen tar med sig frågan om vart byalaget kan vända sig för att anmäla
fastighetsägare som inte tar ansvar.
3. Klippning av grönyta
• Byalaget undrar varför inte ”gräsgången” vid pumphuset klipps när övrig yta underhålls.
Se röd markering på karta. De påpekar att de fått till svar tidigare att det är olika enheter
inom kommunen som ansvarar för skötseln.

4. Anläggningsbidrag idrottsplatsen
• Byalaget är missnöjda med det minskade anläggningsbidraget till idrottsplatsen. I år har
också Coronapandemin orsakat minskade intäkter med uteblivna evenemang. Önskemål
om att föreningen ska få finnas kvar. Tidigare har en vaktmästare varit anställd på halvtid
men numera får ideella krafter driva verksamheten vidare.
• Kommunen meddelar att de inte känner till detta föreningsbeslut då representanterna
som närvarar vid byavandringen tillhör samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt berättar
kommunen om den landsbyggsstrategi som håller på att arbetas fram.
5. Lekplats
• Byalaget har ett önskemål om en lekplats i byn.
• Kommunen meddelar att en utredning kring kommunens lekplatser är under utarbetande.
Samtidigt påpekas att en kommunal lekplats måste vara på kommunal mark. Kommunen
får inte göra investeringar på privat mark.
• Kommunen informerar vidare om samhällsbyggnadsbidraget. Ett bidrag som ska
möjliggöra för enklare åtgärder i byarna. Maxbeloppet är 20 000 kronor per åtgärd och by.
Byalaget utför själva åtgärden, som inte får ligga på kommunens mark.
• Byalaget anser att det är orättvist att landsbygden ska arbeta ideellt, när boende inne i stan
får allt via politiken och tjänstemännen.
• Byalaget undrar hur många lekplatser det finns i Ystads kommun?
• Kommunen återkommer med svar.
6. Räfsan
• Ingelstorpsborna kräver att få behålla restaurang Räfsan. Byalaget menar att Räfsan är
mer än servering av mat, det är en samlingsplats får både yngre och äldre.
• Åsikterna inom representanterna från politiken går isär. Däremot går det bra om en privat
aktör vill driva restaurangen vidare.
7. Exploatering av fastigheter
• Byalaget påpekar den mycket kraftiga exploateringen av fastigheter i området och menar
att snart finns inga fasta boende kvar. Många fastighetsägare i området som inte betalar
skatt i Ystads kommun. Fråga om det går att införa turistskatt?
• Kommunen svarar att ett sådant beslut måste tas i Riksdagen.

