
Protokoll förberedande byalagsråd i Slimminge 2019-11-05 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen: 
 
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Bernd Becker, Dybeck 
Mia Olsson, Slimminge 
Thomas Söderberg, Slimminge 
Robert Aveling, Slimminge 
Mikael Werner, Rydsgård 
Leif Johansson, Rydsgård 
Lisbeth Johannessen, Rydsgård 
Roland Persson, V Nöbbelöv 
Kim Hansen, Skivarp 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Olle Nilsson, Abbekås 
Frank Sigurdsson, Abbekås 
Magdalena Hellström, Skurups kommun 

1) Mötet öppnas 
Ordförande förklarade mötet för öppnat. 

2) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tilläggsfråga under punkt 5. 

3) Val av justeringsperson 
Thomas Söderberg valdes att justera dagens protokoll. 

4) Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

5) Förslag om att det ska tas upp max fem frågor per möte och byalag. 
Innan denna fråga tas upp vill Abbekås byalag ta upp diskussion kring vad byalagsrådets roll är?  
Byalagsrådet är en sammanslutning av byalag i Skurups kommun där målet är att bevaka och 
tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor. Byalagsrådet fungerar som kontakt 
mellan byarna och kommunen och är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden. 

Behöver vi ha regeln att endast ta upp fem frågor per byalag? Frågan har varit uppe tidigare. 
Byalagsrådet beslutar att fem frågor per byalag är en riktlinje.  
På mötena enas vi om gemensamma frågor som vi ska driva/ställa tillsammans. 
 
6) Frågor att ta upp med kommunen:  

Slimminge 

Slimminge byalag har endast frågeställningar som tas upp under punkten byalagsrådets 
gemensamma frågor. 

 



Skivarp 
 

1. Ingen fråga utan mer feedback på att det var en bra trygghetsvandring som genomfördes i 
Skivarp 191104 då man hade en generell översyn kring t ex avsaknaden av belysning, var 
upplever man ”bus”, problem o s v.  

Rydsgård 

2. Påminnelse om toaletten i Rydsgård, hur går det? 
3. Trafiksituationen på Södergatan är ohållbar, vad händer? 
4. Det finns en liten park vid Järnvägsövergången, Ö Storgatan. Finns det något namn på 

parken? 

Dybeck 

5. På kommunstyrelsens senaste möte informerades det om beslutet att Telia lägger ned Ö 
Vemmenhögs telestation. Byalaget vill gärna ha information om vad som händer, vad gör 
kommunen? 

6. Hur står det till med kultur- och aktivitetsbidragen?  Byalaget har fortfarande inte fått 
information om bidrag. 

Abbekås 

7. Byalaget fick svar om sin lokal på förra mötet, att skolan inte ska rivas och Johan uppmanade 
till en dialog med Skurupshem. Är det kommunen som initierar denna dialog och kontakt? 

8. Enligt FTI:s förslag så ska återvinningsstationen ska placeras vis Kalmarvägen-Skolvägen 
(Pumphuset) men denna placering tycker inte byalaget är ok.  
Just nu är Abbekåsborna dessutom hänvisade till Skivarp men där är alltid fullt, det är hög 
tid att hitta en hållbar lösning. 

9. Kustförvaltningsplanen, vem är ansvarig tjänsteman? Hur går man vidare med planen? 
Abbekås byalag är gärna delaktiga. 

10. Den s k seabin i Abbekås hamn är borttagen nu, varför? 

V Nöbbelöv 

11. I Skivarp körde man i vintras sönder en dagvattenbrunn på Landsvägen v 101, det står vatten 
en meter ut när det regnar, man är medveten om problematiken då man har satt ut varning 
men det görs ingen åtgärd. 

Gemensamma frågor från byalagsrådet 

12. Varför finns det inget övergångsställe vid första rondellen när man kommer norrifrån på väg 
102, Föreningsgatan? 

13. Byalagsrådet efterlyser den utlovade utvärderingen av blinkade ljus vid övergångsstället vid 
Östergård? 

14. Nu har det tillskapats parkeringsplatser på södra sidan av Fabriksgatan mellan Södergatan 
och Kyrkogatan men där är inte 2 h-parkering, varför inte? 

15. Buss 315 går upp till Svaneholms Allé men det verkar vara få resenärer, varför marknadsför 
man inte linjen bättre? 



16. Byalagsrådet har önskemål om att kommunen initierar till ett möte med Trafikverket så att 
alla byalagen kan ta upp sina frågor och problem med vägar som Trafikverket ansvarar för. 

17. Vad och vilka frågor har förhandlats på det mötet som redan har hållits med Trafikverket? 
18. Ska GC-vägen byggas 2024 eller ska det börja planeras då? 
19. Finns det en förteckning över utsmyckning, statyer och konst i det offentliga rummet? 

 

7. Nästa möte 
Möte med politiker 26 nov kl 19.00, värd Dybäcks byalag med mötet hålls i Fiskarhuset i Hörte hamn. 
Det rekommenderas en varm tröja, då det brukar vara lite kyligt i lokalen. Tag gärna också med en 
ficklampa. Parkering kan ske på planen med infart till Hörte brygga men det kan vara svårt att hitta i 
mörkret. 

 

Roland Persson  Thomas Söderberg Magdalena Hellström 
Ordförande   Justerare  Sekreterare 
 


