Protokoll från byalagsråd 2022-05-10, Västra Nöbbelöv
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:

Marie-Louise Borg och Bo Hansson - Abbekås, Viveca Kristiansen – Dybeck, Mikael Werner, Leif
Johansson och Lisbeth Johannessen - Rydsgård, Ann-Sofi Einbjörn och Maria Olsson - Slimminge,
Cecilia Svensson och Kim Hansen - Skivarp, Roland Persson och Bo-Inge Hansson - Västra Nöbbelöv
och Magdalena Hellström - Skurups kommun

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3) Val av protokolljusterare

Bo-Inge Hansson valdes att justera protokollet.

4) Frågor att ta upp med kommunen

Skivarp
1. Det byggs en ny förskola i Skivarp, byalaget vill gärna att det anordnas någon form av öppet
hus på Schiffendorf, är det möjligt?
2. Hur blir det med planteringen söder Landsvägen (mitt emot Schiffendorf)? Tidigare sågade
man ned granarna och nu befarar man att ogräset kommer att växa. Vem kommer att sköta
denna yta?
Västra Nöbbelöv
3. Vem tar ansvar för snöpinnarna som ligger i gräset vid vägkanterna? De tas inte bort men de
bör tas bort då de är i plast.
Slimminge
4. Det finns inget övergångsställe vid rondellen på Föreningsgatan, trots att det finns
busshållplatser på båda sidor?
Dybeck
5. Det närmar sig badsäsong och byalaget vill igen ta upp frågan kring parkeringsplatser i
Bingsmarken, blir det någon åtgärd?
6. I de lokala ordningsföreskrifterna § 18 och 21 så står det olika sträckningar angivet, varför är
det inte samma som gäller för hundar respektive ridning? När det gäller ridning är det bara
halva stranden västerut till Tullstorpsåns mynning men det står 500 meter när det gäller
hundar. Det saknas dessutom skyltar om ordningsföreskrifterna i Bingsmarken.
Abbekås
7. Varför har man tagit bort hundlatrinerna? Nu gör hundarna sina behov längs med Vindarnas
väg och österut och det plockas inte upp. Detsamma gäller närmare in mot Abbekås från
Vindarnas väg och västerut. Önskemål att de fås tillbaka, då det finns ett stort behov av dem.

8. Byalokalen är i stort behov av renovering, både fönsterrenovering och fasadrenovering. Kan
Skurupshem skjuta till pengar så kan byalaget göra arbetet, även köket. Lokalen är viktig för
sammanhållningen och samkväm.
9. Byalaget vill gärna ha en julgran utanför byalokalen istället för i hamnen, då detta blir mitt i
byn.
10. Hastigheten på Kalmarvägen norrut är hög, trots att det finns åtgärder för att minska
hastigheten, så räcker det inte till. Byalaget vill ha 30 km/h istället för 40 km/h
11. Kommunen kör mycket kemikalier i sitt vatten, många upplever att de blir gröna i håret.
Rydsgård
12. Byalaget har nu samlat sina frågor kring trafiken, Mikael skickar över till Magdalena
13.
14.
15.
16.
17.

för vidarebefordran till Corfitz.
Hur ska eleverna ta sig till den nya skolan från hela tätorten?
Det har utlovats ett Öppet Hus på Rydsgårdsskolan, när blir det?
Det efterfrågades också Öppet Hus på Hallenborgsskolan innan den rivs, kanske kan
man passa på att ha öppet hus när de har loppis 21/5?
Byalaget vill gärna ha tillgång till bunkern i Rydsgård. Kan man få det?
Det har blivit dyrt att söka tillstånd hos Polisen för arrangemang som t ex Hjuldagen.
Tidigare har det kostat 7-800kronor, nu kostar det nästan 1800kr. Kan kommunen
göra något åt detta?

Kommunövergripande frågor
18. Skivarps byalag vill ha samma typ av blomsterplanteringar som man haft på torget

tidigare år. Byalaget vill inte ha stenbumlingar på torget i Skivarp. Detta gäller
generellt sätt i hela kommunen att man vill ha blomsterdekorationer.

19. Har vi koll på P-FAS både i vårt befintliga vatten men även vattnet när vi går över till
Sydvatten?
Evenemang
21/5 kl. 10-14
22/5 kl 11-15
24/6
24/6
16/7
20/8
10/7
15/10

”Hemma hos”- växtloppis, Skivarp
Hjuldagen, torget i Rydsgård.
Midsommarfirande, Vabacken
Midsommarfirande, V Nöbbelöv
Utomhuskonsert med bandet ”Noll koll”, torget i Skivarp
Slimminge skördedag, Stubbarp
Kakfest, Slimmingeby
Pantoffelmarknad, torget i Skivarp

5) Vid mötet väckta frågor

Det uppkom inga ytterligare frågor.

6) Nästa möte

31/5 kl 19.00 i Slimminge

7) Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet
Roland Persson

Magdalena Hellström

Bo-Inge Hansson

Ordförande

Sekreterare

Justerare

