Protokoll från byalagsråd 2021-09-08 i Skivarp
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Mikael Werner och Lisbeth Johannessen Rydsgård, Maria Olsson och Ann-Sofi Einbjörn Slimminge,
Cecilia Svensson, Henrik Svärd och Kim Hansen Skivarp, Roland Persson V Nöbbelöv, Bernd Becker
Dybeck, Leopold Schmidt Abbekås 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 justerare
Cecilia Svensson valdes att justera protokollet.
4) Föregående mötesprotokoll och anteckningar
Föregående mötesprotokoll och anteckningar godkändes och lades till handlingarna.
5) Frågor att ta upp med kommunen
Abbekås
Inga frågor att ta upp.
Skivarp
1. Önskemål om mer belysning på gröningen norr om torget, upp mot kyrkan på slänten är en
bänk men ingen belysning.
2. Hur går det med belysningen vid återvinningen?
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.
Rydsgård
4. Vid ”Lilla parken” vid Järnvägsövergången mellan järnvägen och ån önskas belysning.
5. Utveckla området vid boulebanan med bland annat en longstreetbana (se föregående
minnesanteckningar). Ska byalaget söka pengar men kommunen måste vara med.
6. Byalaget vill gärna ha en uppdatering av läget kring solcellsparken vid Trunnerup.
Slimminge
Inga frågor att ta upp.
Dybeck
7. Byalaget har tidigare tagit upp problematiken med parkeringsplatser, det har varit kaos i
sommar. Ett förslag är att flytta containrarna för att få utrymme för fler parkeringsplatser?
Västra Nöbbelöv
Frågor angående kiosken i Mossby
8. Det har i media sagts att byalagen skulle få någon form av inflytande, hur?
9. Vad har man för vision? Camping, husbilsparkering, sommarland, eller ytterligare
restaurang?
10. Var ska ev. utveckling finnas? Söder om väg 9 är knappast möjlig.
11. Hur går det med badbryggan?

12. Nuvarande arrendatorer i kiosken har gjort kiosken till en populär mötesplats med generösa
öppettider. Finns det garantier för att detta fortsätter?
13. Finns det förståelse för att många vill ta en fika eller äta middag till ett rimligt pris?
14. Är det väl använda resurser att förhandla bort nuvarande arrendatorers besittningsskydd?
15. För ett antal år sedan sökte nuvarande arrendatorer bygglov för att bygga ut uterummet, det
blev avslag. Varför denna omställning?
Övergripande
16. Fortfarande inget övergångsställe vid rondellen (Hyltaskog) men där är busshållplats på båda
sidorna av vägen.
17. För information så har Dybäcks byalag har skickat in en skrivelse mot vindkraft.
18. Är man medveten att ungdomar har börjat sniffa deo spray?
Svar: Ja, tyvärr. Det har gått ut information från Polisen till de som arbetar med ungdomar.
8) Vid mötet väckta frågor
Uppkom inga ytterligare frågor
9) Nästa möte
29/9 kl 19.00 Rydsgård Lisbeth meddelar var.
10) Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet
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