Protokoll från byalagsråd 2022-01-18, digitalt via Teams
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Leif Johansson, 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 V Nöbbelöv, Magdalena Hellström Skurups kommun
1) Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3) Val av justerare
Maria Olsson valdes att justera protokollet.
4) Året som gått - Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen har skickats ut i förväg. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna. 726,58 kronor i kassan.
5) Året som kommer - Val av ledamöter
a) Val av ordförande
Roland Persson, valdes till ordförande
b) Val av vice ordförande
Lisbeth Johannessen, valdes till vice ordförande
c) Val av kassör
Leif Johansson, valdes till kassör
6) Frågor att ta upp med kommunen
Västra Nöbbelöv
1. Utvecklingen av Mossbystrand och kiosken, hur går det?
2. Kollektivtrafiken är dålig i byarna, linjer försvinner, är det meningen att det ska vara så?
3. Översiktsplanen, vad är status?
Skivarp
4. På Lokvägen är beläggningen på vägen mycket dålig, det utlovades asfaltering för många år
sedan men inget har skett, när blir den asfalterad?
5. Gång- och cykelvägen väster om Lokvägen är väldigt mörk, kan man ordna belysning?
Dybeck
6. På Bingsmarkens camping är det fortfarande är det kaos på parkering under sommartid, finns
det någon lösning?
7. Hur går det med cykelväg från Ö Vemmenhög ner mot kusten och Bingsmarken? Likaså hur
går det med cykelväg Abbekås-Skivarp?
Rydsgård
8. Allsången kan man inte arrangera den även i Rydsgård inte bara i Skurup?

9. Det finns mycket frågor kring trafiken i Rydsgård men också många förslag och idéer. Kan
man anordna ett möte med frågestund tillsammans med Trafikverket och Skurups kommun
för att lyssna in Rydsgårdsborna?
10. Hur ska alla barn får säker skolväg, hur ska man ta sig från de nybyggda områdena till skolan?
Det saknas t ex trottoar vid infarten mot Lögshögsgården.
11. Bunkern vid skolan, vem förvaltar den nu? Tidigare var det civilförsvaret, är det kommunen
nu?
12. När skolan är klar finns önskemål om att anordnas en visning/öppet hus av Rydsgårdskolan
för Rydsgårdsborna
Slimminge
13. Kan vi ha mötena i kommunhuset?
Svar: Ja, det är möjligt att ha byalagsrådsmötena i kommunhuset om rådet vill.
7) Vid mötet väckta frågor
Det uppkom inga ytterligare frågor.
9) Nästa möte
8/2 kl 19.00 kommunhuset alt Teams.
10) Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet
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