Protokoll från byalagsråd i Skurup 2020-10-13
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Johan Lister, Dybeck, Bernd Becker, Dybeck, Leif Johansson, Rydsgård, Mikael Werner, Rydsgård,
Maria Olsson, Slimminge, Henrik Svärd, Skivarp, Cecilia Svensson, Skivarp, Roland Persson, Västra
Nöbbelöv, Leopold Schmidt, Abbekås, Annika Dacke, 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 väljs att justera protokollet.
4) Föregående mötes protokoll och anteckningar
Föregående mötesprotokoll och anteckningar godkändes och lades till handlingarna.
5) Frågor att ta upp med kommunen
Västra Nöbbelöv
1. Ny brygga i Mossbystrand och kioskverksamheten. Man undrar hur kommunen har tänkt och
vilka planer som finns?
Skivarp
2. Skivarp har frågor kring belysningen vid återvinningsstationen och önskar att dessa ska
komma på plats via befintliga elnätet till kommunägda lyktstolpar.
3. Man önskar undersöka möjligheten till en skateboardbana i Skivarp och vill att kommunen
tar upp detta.
Slimminge
Slimminge har inget att ta upp.
Rydsgård
4. Järnvägsbommarna är nerfällda väldigt länge, säkert 6-7 minuter vilket orsakar långa köer.
Inga markeringar vilket gör att barn, folk i allmänhet och bilar går och kör planlöst i olika
riktningar, speciellt snett. Man önskar att kommunen tar kontakt med Trafikverket i frågan.
5. Skateboardbanan, vem som ska underhålla den. Den är mycket populär för alla åldrar. Efter
några år är det inte längre en lika bra plats och man undrar över vem som ska ansvara för
framtida underhåll.
Dybeck
6. Byalaget undrar hur det har gått med kustplanen och önskar höra mer om den.
7. Vallen som ska skydda mot översvämning: Mer information önskas.

8. Problem med tillgång till parkering vid Bingsmarken. Bilar parkerar överallt och det är svårt
att komma fram. Trafikfara. Man tycker att man skulle kunna bygga en större parkeringsplats
på andra sidan vägen. Man önskar också att ställplats tas upp till diskussion.
Abbekås
9. Trafikhastigheten på Kustvägen. Man föreslår ett gupp liknande det som finns utanför
Flintebros äldreboende. Man önskar att kommunen tog den diskussionen med Trafikverket.
Övriga byalag instämmer.
10. Återvinningsstationen. Komplikationen med bygglovet. Problemen som det leder till att
Abbekås-borna måste köra iväg med sitt avfall i andra riktningar. Abbekås önskar väcka liv i
frågan.
11. Byalaget och båtklubben har satt igång men kommitté för att bygga en liten vägbrytare med
en bastu-ö. Studier av strömmarna i samarbete med LTH är igång.
12. Tre nya hoddor ska byggas i hamnen för försäljning.
Gemensam fråga Förslag från hela byalagsrådet: Man önskar att kommunen kommer och berättar
om planerna för Rydsgård. Stort intresse för hur trafiken ska bli till skolan. Man undrar generellt om
det ska komma en butik vid området vid järnvägsstationen.
9) Nästa möte 3/11 i brandstationen i Skivarp
10) Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet
//Annika Dacke, sekreterare

