
Protokoll från byalagsråd 2023-01-17 
 
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:  
Birgitta Persson och Leif Jonholm – Dybeck,  
Mikael Werner, Leif Johansson och Lisbeth Johannessen - Rydsgård,  
Ann-Sofi Einbjörn och Maria Olsson - Slimminge,  
Cecilia Svensson och Madeleine Pinjegård - Skivarp,  
Bo-Inge Hansson - Västra Nöbbelöv,  
Bosse Hansson och Mathilda Eklindh Alfredsson - Abbekås 
Magdalena Hellström - Skurups kommun 
 
1) Mötets öppnande  
Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
2) Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkännes efter justering om att lyfta upp Föregående minnesanteckningar. 
 
3) Val av protokolljusterare  
Mikael Werner väljs att justera protokollet. 
 
4.) Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkännes efter justering och tillägg med att Lena Axelsson 
medverkade och läggs därefter till handlingarna. 
 
5) Frågor att ta upp med kommunen  
 
Västra Nöbbelöv 

1. Det är flera snäva kurvor genom V Nöbbelöv i nord-sydlig riktning. Hastighetsbegränsningen 
är 50 km och det finns inga varningsskyltar om att det är flera farliga kurvor. Byalaget föreslår 
att det sätts upp varningsskyltar och att hastigheten sänks. Även om det är Trafikverkets 
fråga så kan kanske kommunen hjälpa till att föra fram det? 
 

Abbekås 
2. Fiskarvägen (grusväg) är i mycket dåligt skick, går det att åtgärda? Önskvärt är att kommunen 

eller dess entreprenör kör ner och skrapar vägen med vägskrapa och lägger på ny beläggning, 
regelbundet. 

3. Där buss 305 stannar vid hållplats Örmölla, östra sidan vid Teater Kapija önskar skylt som 
visar att någon väntar på bussen. Även om det är en fråga för Skånetrafiken så kan kanske 
kommunen hjälpa till att föra fram det? 

 
Slimminge 

4. Det är tydligen svårt att få tag i julgranar, om det fortsatt är svårt framöver så tar Slimminge 
gärna en belysningsgran likt den som stod på Erikstorget inför julen 2023. Det kanske kan 
köpas in sådan belysning till fler platser? 
 

Rydsgård 
5. Byalaget önskar en analog anslagstavla vid tågstationen.  



6. Byalaget framför önskemål om en digital informationstavla, där man kan publicera 
evenemangsinformation. 

7. Finns det planer på att arrangera digital handledning för äldre i byarna? Kanske kan det ske i 
samarbete med skolorna och biblioteken? Eftersom det finns ett uppdämt behov ska man 
kanske ha en kommunal helpdesk för att hjälpa kommuninvånarna? 

8. Från Södergatan vid Örsjö 14:50 har gatlampor tagits bort, varför? 
9. Finns det en digital kalender/evenemangskalender? 

Svar: Ja det finns en evenemangskalender på https://www.skurup.se/evenemang. Det går 
bra att skicka in information, tid, plats och bild till kontakt@skurup.se märk mejlet med: 
Evenemang så publicerar kommunen det i evenemangskalender. Eller ta kontakt med Kultur 
och Fritid.  

Dybeck 
10. Frågan angående internet/fiberförbindelsen var uppe på föregående möte men byalaget 

tycker inte att det var ett tillfredställande svar. Kommunen/Elverket har gjort en dålig 
upphandling som gör att det blir dyrare för invånarna. Varför gör man så det blir sämre? 

11. Vill man inte att kommuninvånarna ska kunna bada även vid Bingsmarken? Eller varför kan 
inte kommunen göra någonting kring parkeringssituationen i Bingsmarken? Har kommunen 
verkligen uttömt alla alternativ? 

 
Kommunövergripande frågor 

12. Nationaldagen 2022 var inte bra. Byalagsrådet framförde detta samt att det borde 
vara ett uppföljningsmöte men det har inte genomförts, så nu måste det bli ett 
uppstartsmöte inom kort. Det behövs fler föreningar, mer engagemang. 

13. Idé: På Idrottsgalan utsågs gamingcentret Fuzed, Helsingborg till Årets peppare. 
Fuzed blandar gaming med fysisk aktivitet och god kost. De söker samarbete med 
andra kommuner, kan inte det vara något för Skurup? 
 

Evenemang 
25/1 kl 15-19 Öppet hus och invigning av renoverade och tillbyggda Östergårdsskolan. 
11/5 kl 19.00  Dybecks byalag: Nils Poppes barn kommer till Ågården, sjunger och berättar om Nils 
Poppe. Byalagsmedlemmar i första hand. 
  
6) Vid mötet väckta frågor   
Det diskuterades möjligheter att lyfta kommunen och det fantastiska som finns här. Kan byalagen 
arrangera någon form av skrift med kuriosa, besöksmål. 
 
7) Nästa möte 
8/2 kl 19.00 på Rydsgårdhus. 
 
8) Avslutning  
Vice ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
Lisbeth Gjöl Johannessen Mikael Werner Magdalena Hellström 

Ordförande  Justerare  Sekreterare  

https://www.skurup.se/evenemang
mailto:kontakt@skurup.se
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