
Minnesanteckningar från byalagsråd 2022-10-04 
 
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:  
Bernd Becker och Birgitta Persson– Dybeck,  
Mikael Werner, Leif Johansson och Lisbeth Johannessen - Rydsgård,  
Ann-Sofi Einbjörn och Maria Olsson - Slimminge,  
Cecilia Svensson, Madeleine Pinjegård och Henrik Svärd - Skivarp,  
Roland Persson och Bo-Inge Hansson - Västra Nöbbelöv,  
Matilda Eklindh, Barbara, Mats, Bosse - Abbekås byalag 
Lena Axelsson och Magdalena Hellström - Skurups kommun 
 
1) Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
2.) Föregående protokoll och godkännande av dagordning 
Föregående protokoll godkännes och ligger därmed som underlag för dagordningen. 
 
3.) Frågor att ta upp med kommunen  
 
Dybeck 

1. Det har varit ännu en sommar med parkeringsproblematik i Bingsmarken. Något måste väl 
kommunen kunna göra? 
Svar: Denna fråga är besvarad sedan tidigare. D v s kommunen äger ingen mark som man kan 
anlägga parkering på. Så inom överskådlig tid finns det inga planer för utbyggnad av 
parkeringen. 
 

2. Byalaget fortsätter att efterlysa utredningen kring Bingsmarken och området däromkring 
som gjordes av en praktikant på Tillväxt och Utvecklingsenheten. 
Svar: Denna utredning gjordes av en person som studerade och gjorde uppdraget inom 
ramen för sin praktik och tyvärr finns den inte tillgänglig på kommunen. 
 

3. Det har varit flera korta elavbrott och det är ett problem att strömmen kommer och går.  
Eon kallade till ett möte men tyvärr kunde de som representerade Eon inte svara på 
frågeställningarna. Kan kommunen trycka på Eon? 
Svar: Nej, kan vi inte, tyvärr blir det ingen effekt.  Byalaget kan förslagsvis skicka in en 
gemensam skrivelse till Eon. 
 

4. A) Det är viktigt med tydlig kommunikation och information från Skurups Elverk. 
Informationen borde finnas på kommunens hemsida tex när det var avbrott i 
kommunikationen så borde det ligga på skurup.se  
B) Det borde också finnas tydlig information vem man ska kontakta i de olika frågorna som 
rör fiber.  
C) Skurups Elverk bytte kommunikationsleverantör och plötsligt så tvingades alla till en högre 
hastighet till en högre kostnad, varför? 
Svar:  
A) Det ska fortsättningsvis även ligga på skurup.se  
B) Via kommunens hemsida ska man kunna förtydliga. Ring direkt till er leverantör för oftast 
har de snabbare svar. 



C) Man hade bundit en prisbild i 7 år och det avtalet löpte ut, därför var det tvunget med en 
prisjustering oavsett om det var en ny kommunikationslösning eller inte. Ändrade leverantör 
och då blev det per automatik ett högre pris. Tyvärr blev inte kommunikationen och 
formuleringen optimal. Vi tar det med oss till Skurups Elverk. 
 

5. Mycket fortkörningar på Hörtevägen och även på vägen mellan Abbekås och Skivarp. Vad kan 
man göra åt det? 
Svar: Detta är Trafikverkets väg och det bästa är att tipsa Polisen om det.  
 

6. Önskemål att det finns en buss från Skivarp och västerut mot Anderslöv. 
Svar:  Det har varit uppe i kommunstyrelsen och där blev det ett nej. Tyvärr finns det inte 
ekonomiska resurser för kommunen att köpa till detta. 

 
Slimminge 

7. Det ska enligt hörsägen införas ett tagg-system på skolbussarna. Hur ska detta i så fall 
fungerar? Kommer det fungera när de ska ha kompisar med sig? 
Svar: Det kommer införas någon form av inpasseringssystem under hösten. Än så länge är 
det oklart hur det kommer att utformas. Kompisåkning är ej tillåtet. 
 

Skivarp 
8. Skivarp saknar fortfarande belysning på torget. 

Svar: När det gäller gatubelysningen längs väg 101 i Skivarp, så är mycket av belysningen 
sammankopplad med Trafikverkets belysning samt att där inte är någon mätning utan 
kommunen betalar till Eon enligt schablon. Eon är dessutom väldigt restriktiva till att 
kommunen kopplar på fler stolpar utan mätning. Dock har det påbörjats ett projekt i Skivarp 
med att koppla om belysningen och möjliggöra för kommunen att mäta den faktiska 
förbrukningen. Deras projekt kommer påbörjas under vintern. Och i just i detta fall så visade 
det sig att det dessutom var ihopkopplat med kyrkans belysning och det kommer vi att 
åtgärda omgående. Så det kommer dröja ett tag men förhoppningsvis skall det lösa sig efter 
vintern.  
 

9. När är invigningen av Shiffendorf?  
Svar: 14/9 kl 17-19.  
 

10. Landsvägen genom Skivarp, det avgränsade cykelområdet är obehagligt att cykla på och där 
är även brunnar, önskemål är att man tar bort området och linjen. 
Svar: Det är Trafikverkets väg så kommunen kan inte göra något åt detta. 

 
Rydsgård 

11. Östergatan från Föreningsgatan är väldigt dålig, det behövs ny asfaltering. När är det dags att 
göra vid den. 
Svar: Gatan planeras byggas om under 2023-2024. Akuta skador lagas efterhand. 
 

12. Vissa byar har vägskyltar med ortsnamnen. Kan fler byar få sina ortsnamn på vägskyltar? 
Svar: Trafikverkets svar är: På vägnätet med vägnummer lägre än 500 så styrs den 
geografiska vägvisningen av en vägvisningsplan från Transportstyrelsen. Här använder man 
när- och fjärrortsprincipen.  På det mindre vägnätet är det Trafikverket som avgör om det 
finns anledning att sätta upp platsmärke. Det finns kriterier för detta. Vi samråder alltid med 
Lantmäteriet för att få det korrekta ortsnamnet och att orten finns på Lantmäteriets kartor. 



Man ansöker hos Trafikverket via e-tjänsten på Trafikverkets hemsida. Geografisk vägvisning 
bestäms, beställs och bekostas av Trafikverket. 
 
Förvaltningens kommentar: De flesta vägar (undantaget väg 9, 101 och 102) faller således 
inom den sistnämnda kategorin, d.v.s. man ansöker hos Trafikverket som avgör om det finns 
anledning att sätta upp ett platsmärke och det bekostas i så fall av Trafikverket. Ansökan kan 
exempelvis göras av ett byalag.  
 

V Nöbbelöv 
13. Hur hanteras tillsynen av ödehus? Ska man anmäla om man har kännedom om hus som står 

övergivna och är en fara och i så fall till vem? 
Svar: Det är ofta komplicerade ärenden. Kommunen har egentligen ingen rådighet över dessa. 
Myndighetsenheten Miljö & Byggnad är tacksamma om man anmäler till dem om ödehus som 
kan vara en fara för allmänheten.  

 
Kommunövergripande frågor 

14. Det är ett problem att brunnarna på väg 101 i Skivarp ligger så lågt, det blir ojämt att 
köra och cykla på. Det finns fotodokumenterat hur djupt brunnarna ligger, brunnen 
som är fotad finns mitt emot vid Örmöllavägen. 
Svar: Dessa brunnar tillhör Trafikverket.  
 

15. Hur går det med översiktsplan 2035? Man skickar in synpunkter under 
remissförfarandet men man får man inget svar eller återkoppling, det minsta man 
borde få är åtminstone att man mottagit remissvaret. 
Svar: Översiktsplan 2035 ska upp för antagande i Kommunfullmäktige. Troligtvis har 
vi ett antagandebeslut innan årsskiftet. 
Man kommer få återkoppling på de synpunkter man skickat in. När man tar fram en 
plan så samlar man alla inkomna synpunkter tillsammans med kommunens svar i ett 
dokument som heter granskningsutlåtande. Den handlingen är på väg tillsammans 
med övriga Översiktsplanehandlingar till KF för antagande. När vi har ett 
antagandebeslut kommer alla som lämnade synpunkter att få dessa handlingar till sig 
så att man får se kommunens svar och ställningstagande.  
Vi har inte skickat en bekräftelse på att vi mottagit synpunkter. Det kan vi införa till 
nästa gång vi tar fram en översiktsplan.  
 

16. När man kommer från Skivarp med lastbil eller tung last så hänvisas man att köra 
hållet genom Gardistahålan, det kan väl ändå inte vara meningen? 
Svar: Det är ingen hänvisning att köra via Gardistahålan utan skyltningen med 
tillhörande lokal trafikföreskrift betyder följande: det är förbjudet för tung lastbil att 
köra genomfart från Väg 768/Väg 755, väg 721/Kyrkogatan till Föreningsgatan samt i 
motsatt riktning. Andra vägar är fullt tillåtna att köra som via Södergatan, eller 
Jörgensgatan/Saritslövsvägen. 
Kommentar från byalagsrådet: Förbudsskylten står i så fall felplacerad, för när man 
ser skylten så svänger man höger mot Gardistahålan. 
 

17. Önskvärt att kommunen prioriterar genomfart runt Skurups tätort, antingen från 
Dalaled och rakt norrut, eller från Folkhögskolan, bredda och anslut vid Stenakulla-
rondellen. 
Svar: Detta är ett uttalat önskemål från Skurups kommun också. Det är dock ingen 



fråga som kan beslutas på tjänstemannanivå. Det får i så fall tas beslut på 
politikernivå. Detta är i så fall en kostnad som kommunen får ta. 

 
4) Vid mötet väckta frågor   
Elverket och någon förening borde tillsammans bygga ut en gemensam solcellspark. 

Bongska marken är tyvärr mycket överväxt. Vad gör kommunen? Bör det inte finnas en skötselplan? 

 
5) Nästa möte. Kan man vara i Rydsgårdsskolan? 
17/1 kl 19.00 Skytteföreningen Rydsgårdshus 
 
6) Avslutning  
 
 
 
 
Magdalena Hellström 
Sekreterare 
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