Minnesanteckningar byalagsråd 2021-06-30
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Leif Johansson, Mikael Werner och Lisbeth Johannessen Rydsgård, Ann-Sofi Einbjörn, Eddie
Einbjörn Slimminge, Cecilia Svensson, Henrik Svärd och Kim Hansen Skivarp, Roland Persson V
Nöbbelöv, Sven Rosengren Abbekås, Johan Bolinder, Lars Nyström och Magdalena Hellström Skurups
kommun
1) Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2) Godkännande av dagordningen
Föregående protokoll utgör dagordningen.
3) Föregående mötesprotokoll och anteckningar
Föregående mötesprotokoll och anteckningar godkändes och lades till handlingarna.
4) Frågor att ta upp med kommunen
Övergripande
1. Mossbystrand och kioskverksamheten? Byalagsrådet skulle vilja ha inflytande på
utvecklingen av Mossbystrand och hur det ska bli på lång sikt.
Svar: Under hösten kommer Serviceförvaltningen att ta fram underlag för upphandling för ny
hyresgäst på kiosken i Mossbystrand, ungefär samma upplägg som Bingsmarkens Camping,
man presenterar upplägg kring idéer. Utvecklings- och investeringsstrategier premieras.
Serviceförvaltningen återkommer när det är dags med upphandlingen. Byalagsrådet kan
bjudas in att se underlaget till upphandling.
2. På återvinningen i Skurup får man inte längre köra in till vänster på grusplanen och avstjälpa
från släp. Nu måste alla köra in på den mindre ytan och tömma sina släp i containrarna, detta
försvårar och skapar långa kö-tider. Kan man inte hårdgöra den andra ytan som varit
tillgänglig tidigare?
Sedan undrar byalagsrådet om det stämmer att det kommer att bli förbjudet att köra in med
släp?
Svar: Sysav driver återvinningscentralen (ÅVC) åt Skurups kommun genom konsortialavtal.
Sysav genomförde tidigare i år en skyddsrond på ÅVC:n i Skurup i enlighet med
arbetsmiljölagen och valde därefter att stänga av området som tidigare varit tillämpligt för
avlastning av trädgårdsavfall med släp. När detta blev känt för Skurups kommun så har
flertalet kontakter, samtal och krav framförts från Skurups kommuns sida på att de måste
hitta en annan lösning/mottagningsplats för trädgårdsavfall, så det är på gång inom kort.
Det är inte förbjudet att köra in med släp på ÅVCn men Sysav rekommenderar inte detta,
främst ifall man är lite ovan att backa med släp. M a o är det tillåtet att köra in med släp
kopplat till personbil på ÅVCn.
3. Status på cykelplanen?
Svar: Ärendet var uppe på KS för två veckor sedan. KS föreslår KF att besluta om en
samfinansiering tillsammans med Trafikverket om cykelväg Abbekås- Skivarp och SkivarpSkurup. KS har gett förvaltning i uppdrag att kostnadsberäkna Janstorp-Skurup och RydsgårdSkurup (de är inte med i cykelplanen). Cykelplanen hanterar det som är utanför tätorten.
4. Hur ställer sig kommunen till vindkraftsparken ute i havet?
Svar: Skurups kommun har sagt nej till vindkraftspark tidigare och även nu 22 juni. Avstyrker
etableringen.

Dybeck
5. Stora problem med parkeringen vid Bingsmarken, parkeringsplatserna räcker inte till.
Svar: Serviceförvaltningen känner till det och har undersökt möjligheterna för att utöka
parkeringen norr om väg 9 men marken är privatägd och med betydande naturvärden så det
gör det väldigt svårt att anordna. Tyvärr finns det i nuläget inte mer plats att använda till
parkering.
Abbekås
6. Det går mycket rykten kring de nya bodarna som ska byggas i Abbekås. Stämmer det att det
kostar 100 000 för att koppla in VA? 150 000kronor för både VA och el? Vad händer
egentligen och varför blir det inte inkopplat?
Byalaget vill ge en eloge till kommunen för att det nu verkligen är fint i hamnen, snyggt
renoverat, restaurerat och bra ordning.
Svar: Eftersom det fanns vatten och avlopp sedan tidigare så behöver inte kommunen eller
arrendatorn erlägga någon ny anläggningsavgift. Kommunen kräver därför inte några pengar
för en ny inkoppling.
Anledningen till att kiosken inte har öppnat är utanför kommunens kontroll och handlar om
att arrendatorn inte har fått sina bodar på plats.
7. Byalaget vill ha sänkt hastighet genom byn. Öster om Abbekås är där nu 60 km. När byalaget
kontaktat kommunen har man fått besked om att det är Trafikverkets väg men det är inom
tätbebyggt område och därmed kommunens väg och inte Trafikverkets. Så det är kommunen
som beslutar. Trafikverket har dock sagt nej till kommunens förslag om att sänka till 40.
Men byalaget tycker inte att det är ok att Skurups kommun säger att det är Trafikverkets väg
när det är kommunens. Byalaget vill att kommunen driver denna fråga hårdare mot
Trafikverket. Byalaget hänvisar till ett mejl skickat till Corfitz Nelson från Ann-Charlotte Holm
23/4.
Vid utfarten till Kustvägen från Faxevägen ska det finnas en skylt att det finns skolbuss men
den saknas.
Svar: Det är Trafikverket som är väghållare. Kommunen har överklagat till högsta instans,
Transporstyrelsen. Trafikverket har meddelat att de inväntar antagande av ny detaljplan för
området innan de är villiga att se över sitt ställningstagande.
Det pågår en dialog hur det ska lösas med skylt om skolskjuts.
Rydsgård
8. Vid torget i Rydsgård finns en boulebana som aldrig blir använd därför vill man gärna att den
hårdgörs med betong för att det istället ska fungera som en longstreet-bana. Det är mycket
barn och ungdomar på platsen vid skatebanan, den användes mycket, därför hade det varit
positivt om man kunde få en longstreet-bana också. Med betong skulle det också bli mindre
underhåll för kommunen.
Svar: I nuläget saknas det budget för detta men Serviceförvaltningen vill gärna se exempel på
en befintlig loong-streetbana för eventuellt beaktande inför nästa år.
9. Den lilla skogslekplatsen mellan Rundelsgatan och Ö Storgatan är i dåligt skick, den är
felbyggd från början och blir farlig.
Svar: Lekplatsen byggdes 2008. Den 28 juni körde man dit och hittade inga fel eller brister.
10. Ser kommunen över trafikplaneringen i Rydsgård med tanke på att det byggs så mycket?
Svar: Trafikverket vill utöka antalet avgångar med tåg. Det finns behov av en planskild
korsning om det ska bli mer bom-fällningar. Det behöver göras åtgärder på Storgatan men
det är Trafikverkets ansvar.

11. Byalaget vill gärna ha en uppdatering om planen för området som ska bebyggas mellan ån
och Rundelsgatan.
Svar: Serviceförvaltningen har upphandlat en konsult som ska arbeta med detaljplanen och
ta fram diverse utredningarna, utredningar kommer att påbörjas under sommaren,
planhandling utarbetas under hösten, samråd under vintern.
12. Vad händer efter träffen med BRÅ, hur går kommunen vidare med det som kom upp vid
mötet?
Svar: Enligt säkerhetssamordnaren så pågår en sammanställning av åtgärderna. BRÅ kommer
att få återkoppling efter sommaren.
5) Vid mötet väckta frågor
Ska man betala framöver för att köra in med släp på återvinningen?
Svar: Nej, Sysav säger att det inte är därför de har infört identifiering när man besöker ÅVC:n. De har
dessutom avtal fram till 2023 så inom ramen för det kan de inte införa avgift.
Kommer det införas 4-fack?
Svar: Skurups kommun avser att förlänga befintligt avtal ett år till. Skurups kommun vill hålla sig så
fria som möjligt och inte binda upp oss i långa avtal i nuläget. Fyrfack är dyrt, fordonen är det dyra.
Så småningom blir det en långsiktig upphandling.
Hur går det med byggandet i Skurups?
Svar: Det fanns en lösning på Kv Anna tomten men den tackade man nej till, så nu lär det inte hända
något inom överskådlig tid.
Svantorget får en ansiktslyftning.
Taxitomten vid Kyrkogatan, där finns nog inga kända planer. Macktomten vis Södergatan ägs av St1,
där finns inga planer ännu.
Kv Öhnners, där har man sanerat området och avbröt sedan, nu tittar man över vad det kostar med
att färdigställa saneringen samt om Skurupshem ska bebygga eller sälja delar av tomten.
Detaljplanen håller på att färdigställas.
Södergatan löper på enligt plan med 38 lgh.
Västeräng bebyggs för fullt med SÄBO, ny förskola, försäljning av villatomter ska komma igång till
hösten.
Kyrkogatan vid Flintebro, sista lägenheterna klara för inflytt i oktober.
8) Nästa möte
8/9 kl 19.00 förberedande möte, Skivarp
29/9 kl 19.00 byalagsråd, plats bestäms senare med anledning av pandemin
9) Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

Magdalena Hellström
Sekreterare

