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Protokoll från byalagsråd 2021-09-29 i Rydsgård 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen:  
Lisbeth Johannessen, Leif Johansson Rydsgård, Maria Olsson och Ann-Sofi Einbjörn Slimminge, Cecilia 
Svensson, Kim Hansen Skivarp, Roland Persson V Nöbbelöv, Viveca Kristiansen Dybeck, Johan 
Bolinder, Lars Nyström och Magdalena Hellström Skurups kommun 
 
1) Mötets öppnande  
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
2) Godkännande av dagordningen och föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkännes och utgör därmed dagordningen. 
 
3) Frågor att ta upp med kommunen  
 
Skivarp 

1. Önskemål om mer belysning på gröningen norr om torget, upp mot kyrkan på slänten är en 
bänk men ingen belysning. 
Svar: Serviceförvaltningen kollar upp om det är möjligt och om det finns anslutningspunkter.  
 

2. Hur går det med belysningen vid återvinningen? 
Svar: Privat mark. Diskussion om man skulle kunna rikta belysningen på ett annat sätt från 
befintlig stolpe? 
 

3. Utanför Tores Allköp saknas markering mellan trottoaren och parkeringen. Folk parkerar på 
trottoaren, det behövs någon form av markering som visar att detta är trottoar och inte 
parkering. 
Svar: Det är Trafikverkets trottoar. Serviceförvaltningen har skickat frågan vidare till dem. 

 
Rydsgård 

4. Vid ”Lilla parken” vid Järnvägsövergången mellan järnvägen och ån önskas belysning. 
Svar: Serviceförvaltningen kontrollerar det och om det finns anslutningspunkter. 
 

5. Utveckla området vid boulebanan med bland annat en longstreetbana (se föregående 
minnesanteckningar). Ska byalaget söka pengar men kommunen måste vara med. 
Svar: Martin Kalén har haft kontakt med byalaget, diskussion pågår. 
 

6. Byalaget vill gärna ha en uppdatering av läget kring solcellsparken vid Trunnerup. 
Svar: Det är ingen kommunal angelägenhet eftersom kommunen inte har med 
tillståndsprövningen att göra. Därför får kommunen automatiskt inte heller någon 
information. Kommunen har dock varit i kontakt med BeGreen och fått följande information: 
De poängterar att de har skickat information till grannarna, de informerar inte alla i 
omnejden. De vet inte om de har ett projekt ens, förrän Länsstyrelsen Skåne har sagt sitt. När 
de fått svar från Länsstyrelsen, så måste BeGreen skicka in miljökonsekvensbeskrivning till 
Länsstyrelsen o s v så processen tar tid.  Rent juridiskt har Skurups kommun ingen vetorätt. 
 

7. Rydsgårds bylalag får alltid hyra lokal för byalagsrådets möten, kan byalaget få bidrag för 
detta? 
Svar: Byalaget kan söka lokalbidrag. 

 
Dybeck 
      7. Byalaget har tidigare tagit upp problematiken med parkeringsplatser, det har varit kaos i      
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sommar. Ett förslag är att flytta containrarna för att få utrymme för fler parkeringsplatser? 
Svar: Motfråga, är man beredd på konsekvenserna som det blir om containrarna tas bort?  

 
Västra Nöbbelöv 
Frågor angående kiosken i Mossby 

8. Det har i media sagts att byalagen skulle få någon form av inflytande, hur? 
Svar: Byalagen kommer att få se upphandlingsunderlaget innan det skickas ut. Det blir en 
offentlig upphandling med en tydlig kravspecifikation som intressenterna måste uppfylla. Det 
kommer att vara enligt en fastlagd mall med utvärderingskriterier för att det ska gå att 
jämföra de olika förslagen. De som erhåller de högsta poängen får uppdraget. 
Kommunutvecklingsberedningen ansvarar för detta. 

9. Vad har man för vision? Camping, husbilsparkering, sommarland, eller ytterligare 
restaurang? 
Svar: Entreprenörerna får beskriva sina utvecklingsplaner i sitt svar på upphandlingen. 

10. Var ska ev. utveckling finnas? Söder om väg 9 är knappast möjlig. 
Svar: På befintlig plats söder om väg 9. 

11. Hur går det med badbryggan? 
Svar: Komplett ansökan är inskickad och är under tillståndsprövning hos Länsstyrelsen, 
kommunen hoppas på beslut under 2021 så att den sedan kan byggas under våren 2022. 

12. Nuvarande arrendatorer i kiosken har gjort kiosken till en populär mötesplats med generösa 
öppettider. Finns det garantier för att detta fortsätter? 
Svar: Entreprenören får beskriva sina öppettider i sitt svar på upphandlingen 

13. Finns det förståelse för att många vill ta en fika eller äta middag till ett rimligt pris? 
Svar: Entreprenörerna får beskriva sina utvecklingsplaner och verksamhet i sitt svar på 
upphandlingen 

14. Är det väl använda resurser att förhandla bort nuvarande arrendatorers besittningsskydd? 
Svar: 2012 avskrevs det för att man inte inkom med komplettering. Idag är hyran 
3300kr/månad i hyra och den är inte marknadsmässig, kommunen måste konkurrensutsätta. 
Det var kanske marknadsmässigt när det ingicks men det är den kanske inte längre. Avtalet 
har löpt på under många år. 

 
Övergripande 
 

15. Fortfarande inget övergångsställe vid rondellen (Hyltaskog) men där är busshållplats på båda 
sidorna av vägen. 
Svar: Det ska göras ett större VA-arbete i närheten så då passar man på att titta på detta när 
man ändå gräver där. 

16. För information så har Dybäcks byalag har skickat in en skrivelse mot vindkraft.  
Svar: Kommunen har mottagit skrivelsen och det har inkommit ett e-förlag som 
Kommunstyrelsen kommer att behandla på nästa möte. Kommunen är inte positivt inställd p 
ga att vi har haft folkomröstning där majoriteten röstade nej..  

17. Är man medveten att ungdomar har börjat sniffa deo spray?  
Svar: Ja, tyvärr. Det har gått ut information från både kommunen och Polisen till de som 
arbetar med ungdomar, trygghetsvärdarna genomfört ett omfattande arbete bl a informerat 
och varit runt hos all handlare, fritidsledarna är uppmärksamma på detta. 

 
8) Vid mötet väckta frågor och övrig information 
Markköp Nils Holgersson gymnasiet? 
Svar: Först och främst så tycker man inte att vi ska köpa någon mark då vi arrenderar ut mycket 
mark, vi bör använda den först innan vi köper mer mark men rent geografisk så ligger den aktuella 
marken rätt till. Marken är värderad till 6, 1 mkr, kan vi köpa den till det priset är den en sak men 
behöver vi betala 25 % mer så kanske man inte ska genomföra köpet. 
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Vad händer på Öhnners tomten, när ska man bygga? 
Svar: Det kommer att ta långt tid innan marken är byggbar, Skurupshem har sanerat marken men 
inte all mark.  Man har betalt ett ganska högt pris för marken och dessutom lagt mycket pengar på 
saneringen. Därför måste man bygga högt för att få tillbaka pengarna. Vill man inte bygga högt så 
kommer man inte få tillbaka pengarna, då får man inte ekonomi i det.  
I nuläget finns det inte politiska förutsättningar för att få i gång den byggnationen. 
 
9) Nästa möte  
Förberedande 18/1 kl 19.00 Slimminge 
Med politiker 8/2 kl 19.00 Dybäck 
 
10) Avslutning  
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet  
 
 

Magdalena Hellström   

Sekreterare   


