Protokoll från byalagsråd 2021-06-16 i Västra Nöbbelöv
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Leif Johansson, Mikael Werner och Lisbeth Johannessen Rydsgård, Maria Olsson Slimminge, Cecilia
Svensson 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
Leif Johansson 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
Övergripande
1. Mossbystrand och kioskverksamheten? Byalagsrådet skulle vilja ha inflytande på
utvecklingen av Mossbystrand och hur det ska bli på lång sikt.
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?
3. Status på cykelplanen?
4. Hur ställer sig kommunen till vindkraftsparken ute i havet?
Dybeck
5. Stora problem med parkeringen vid Bingsmarken, parkeringsplatserna räcker inte till.
Abbekås
5. 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.
6. 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.

Rydsgård
7. Vid torget i Rydsgård finns en boulebana som aldrig blir använd därför vill man gärna att den
hårdgörs med betong för att det iställer 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.
8. Den lilla skogslekplatsen mellan Rundelsgatan och Ö Storgatan är i dåligt skick, den är
felbyggd från början och blir farlig.
9. Ser kommunen över trafikplaneringen i Rydsgård med tanke på att det byggs så mycket?
10. Byalaget vill gärna ha en uppdatering om planen för området som ska bebyggas mellan ån
och Rundelsgatan.
11. Vad händer efter träffen med BRÅ, hur går kommunen vidare med det som kom upp vid
mötet?
Byalaget tycker att det är riktigt trevligt med den nya skolan i Rydsgård och att bygget går
snabbt framåt.
Skivarp
Inga frågor förutom de övergripande
Slimminge
Inga frågor förutom de övergripande
7) Vid mötet väckta frågor
Vid mötet uppkom det inga ytterligare frågor.
8) Nästa möte
30/6 kl 19. 00 i kommunhuset för att kunna träffas på ett covid-säkert sätt.
8/9 kl 19.00 förberedande möte och eventuellt workshop Vision 2045, plats bestäms senare med
anledning av pandemin.
29/9 kl 19.00 byalagsråd, plats bestäms senare med anledning av pandemin
9) Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet
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