Minnesanteckningar från byalagsråd i V Nöbbelöv 2019-09-24
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Bernd Becker, Dybeck
Mia Olsson, Slimminge
Mikael Werner, Rydsgård
Leif Johansson, Rydsgård
Lisbeth Johannessen, Rydsgård
Roland Persson, V Nöbbelöv
Kim Hansen, Skivarp
Henrik Svärd, Skivarp
Marie Holm, Abbekås
Frank Sigurdsson, Abbekås
Johan Bolinder, Skurups kommun
Magdalena Hellström, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
2) Godkännande av dagordningen och föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och ligger som underlag till dagordningen som godkändes.
3) Frågor att ta upp med kommunen:
Abbekås
1. Information om kommunens arbeten och åtgärder i Abbekås når inte byalaget. Byalaget
efterlyser rutiner för information från och till kommunen.
Svar: Serviceförvaltningen har inte traditionellt inte någon väg till just byalagen utan de har
dialogen med allmänheten men i formella frågor kan det vara aktuellt att byalagen eller
byalagsrådet en remissinstans.
2. Framtiden för lokalen, gamla skolan, där biblioteket och byalaget är hyresgäster. Enligt
information från kommunen vid mötet i våras så ska Skurupshem som står som ägare till
byggnaden inte renovera utan ev. riva hela den gamla skolan och planerar att bygga nya
bostäder i stället. Hur och när skall detta i så fall äga rum?
Svar: KSO har frågat Skurupshem, lokalen hyrs i sin helhet, då kommunen avser fortsätta
hyra lokalen och ha bibliotek i lokalen är det inte aktuellt att riva lokalen. I den mån lokalen
renoveras höjs hyran. KSO föreslår att det inleds en dialog med Skurupshem.
3. Byalaget i Abbekås önskar att kommunen uppför och ansvarar för en bastu med tillhörande
badbrygga. Lämpligen är kommunen huvudman för en bastu som är till för allmänheten.
Anläggning av detta slag byggs i enlighet med gällande normer och anpassas för alla
medborgare.
Svar: Kommunen kommer inte att anlägga någon bastu men det finns en lokal näringsidkare
som kommer att anlägga en bastu mellan Mossbystrand och Abbekås.

4. Hundrastplatsen har behov av lekelement (betongrör att springa genom, stockar att klättra
på) samt vegetation (träd) för skugga önskar byalaget.
Svar: Kommunen har inte för avsikt att anordna lekelement. Byalaget berättar att det ska
tas ned träd i närheten som de gärna ser att det placeras i hundrastgården. Om det ska tas
ned träd så kan man upplysa kommunteknik om att det finns önskemål att det placeras i
hundrastgården.
5. Trafiksäkerhet och trygghetsskapande åtgärder i Abbekås.
- Hastighetsbegränsning, 40 km/h, bör gälla på Kustvägen (väg 9) genom hela byn.
Farthinder är nödvändiga då gällande hastighet på denna sträcka inte hålls. De
övergångsställen som finns behöver hastighetssäkras till 30 km/tim genom gupp
eller upphöjda passager.
Svar: Det är inte kommunens väg utan Trafikverket och kommunen har ingen
påverkan i frågan.
-

Hastigheten på Sockenvägen bör sänkas från 40 km/h till 30 km/h alternativt
ökas tryggheten med gcm-stöd mellan cykelfält/gångfält och körbana. Målning
bör förstärkas.
Svar: Detta är en nämndsfråga.

-

Hastigheten på Kalmarvägen bör sänkas från 40 km/tim till 30 km/tim. De
hastighetsdämpande chikaner som anlagts på norra delen bör återkomma på fler
ställen på norra delen samt på något ställe söder om kustvägen. Belysning på del
av Kalmarvägen saknas.
Svar: Detta är en nämndsfråga.

-

Fiskarvägen är i behov av åtgärder. Hur tänker kommunen avseende trafiktäthet,
buller, damm etc. Kommunen har underhållsansvar för vägen. Planerar
kommunen att köpa in marken?
Svar: Nej.

-

På många platser i byn är sikten blockerat av högt växande vegetation. Hur
arbetar kommunen med denna fråga? Exempelvis vid korsningen Kalmarvägen
Kustvägen vid GC-banan.
Svar: Kommunen informerar regelbundet om fastighetsägarnas ansvar på
hemsidan, i kommuntidningen Inblick och via sociala kanaler. Om
fastighetsägarna inte håller efter sina häckar lägger Kommunteknik en folder
”Klipp din täck” i fastighetsägarens brevlåda. Utförs ändå inte häckklippning så
får man ett föreläggande.

-

Belysning saknas på delar av gång- och cykelbanor vid allmänna rast- och
lekplatser. Exempelvis i anslutning till ny hundrastgård vid fotbollsplanen.

-

Underhåll av anläggningar på lekplatser etc. är på flera ställen bristfällig
avseende äldre anläggningsdelar. T ex fundament/stolpar till tennisbanans nät,
multisportarenans trä-sarg, bänkar vid lekplatsen på Kull.
Svar: Operativ fråga som lättas tas direkt med Kommunteknik. Felanmälan kan

också göras via e-tjänsten ”Fixa min gata” https://fixamingata.se/
-

Vem är målgruppen för utegym-redskapen vid lekplatsen på Kull? För vuxen eller
ungdom saknas motstånd.

-

Saknas del av cykelväg utmed Skivarpsvägen från hållplatsen och norr mot GCbana.
Svar: Man utför hela sträckan på en gång, detta samfinansierar inte Skurups
kommun utan Trafikverket och Region Skåne.

-

Vid Trafikverkets byggnation av cykelväg från Abbekås till Skurup, önskar
byalaget att sträckan Abbekås-Skivarp prioriteras då det möjliggör pendling med
cykel för inköp och till skola.
Svar: Detta kan inte Skurups kommun påverka.

6. När återöppnas en återvinningsstation i Abbekås?
Svar: Det har funnits ett tillfälligt bygglov, den är planstridig så återvinningsstationen kan
helt enkelt inte ligga där. Det är FTI som sköter detta och det är också de som söker bygglov.
Förslaget är att det ska ligga vid Kalmarvägen-Skolvägen (Pumphuset), här medger
detaljplanen det. Ansökan om bygglov har dock inte lämnats in av FTI ännu.
7. Byalaget i Abbekås önskar ett strandpromenadstråk utmed kustremsan mellan Hakens udde
och Mossbystrand. Delar av denna promenadstig finns redan men för helhetens skull
återstår att åtgärda några mindre sträckor. Utmed hela promenadstråket placeras bänkar
med jämna mellanrum. Utmed Fiskarevägen föreslås att utreda en gångbana parallellt med
nuvarande väg/att göra om Fiskarevägen till gång- och cykelväg eller att enkelrikta vägen.
Utredningen skall efterhöra Abbekåsbor och fastighetsägare önskemål innan slutgiltig
lösning fastställs.
Svar: Det finns inte några investeringsplaner i närstående planer.
8. Byalaget i Abbekås önskar att kommunen upprättar och ansvarar för underhåll av en allmän
grillplats vid badbryggan i hamnen.
Svar: Det finns en grillplats bestående av betongrör. Och det finns inga planer från
kommunens sida att anlägga en grillplats till.
9. Byalaget i Abbekås önskar att kommunen upprättar ett ”Allaktivitetshus” i byn. I Abbekås
saknas en gemensam lokal som samlingsplats för aktiviteter.
Svar: Det huset vi har i Abbekås är den gamla skolan som finns.
10. Byalaget i Abbekås har initierat uppstart av en arbetsgrupp med syfte att ta helhetsgrepp
avseende utvecklingen i Abbekås. Från Abbekås medverkar representanter från Byalaget,
föreningar samt övriga intressenter. Arbetsgruppens uppgift är att ta fram övergripande
förslag för utformning av åtgärder för utveckling av Abbekås by. Byalaget föreslår att till
denna arbetsgrupp anslut representanter för kommunens förvaltningar/enheter samt
representanter från folkvalda politiker. Byalaget vill gärna få en bred anslutning till gruppen.
Byalaget tror att den bästa vägen framåt är samverkan mellan intressenter. Arbetsgruppens
förslag skall framläggas för beslut till politiken.
Svar: Gärna dialog men det går inte att ingå i arbetsgruppen varken tjänstemän eller

politiker då alla måste behandlas lika och kommunen kan inte ingå i alla grupper och vara
operativt delaktiga. Byalaget kan lämna in e-förslag. Enligt KSO tar vi inget formellt beslut
om det idag då likabehandlingsperspektivet måste beaktas gentemot alla föreningar.
11. Att utestänga trollingfiskare från hamnen genom att inte tillåta båttrailrar samt att ha en
rampavgift gynnar inte livet (näringsliv och hamnliv) i hamnen under våren. Turbåtar för
sportfiske bör välkomnas.
Svar: Serviceförvaltningen är positiva till trollingfliske, kommunen måste dock hitta en
lösning på parkeringsfrågan.
12. Erosionsskydd utmed kommunens stränder. Sandfodring etc. Hur arbetar kommunen med
denna fråga?
Svar: Detta arbetar kommunen ganska intensivt med. Det har arbetats fram en
kustförvaltningsplan som kommer upp till beslut på KF 30/9.
13. Muddring utanför hamnpirarna i Abbekås hamn. Har kommunen utfört en konsekvensanalys
inför detta arbete?
Svar: Frågan behandlas också inom kustförvaltningsplanen och man följer upp de
muddringar som görs. Det uppkommer en följdfråga om det finns tillstånd för muddring?
14. Den nya sophinken (seabin) i vatten vid en av bryggorna i hamnen. Vem sköter den och
vilken effekt är det tänkt att den skall ha?
Svar: Kommunteknik sköter den och syftet är att den ska fånga upp smuts och föroreningar.
15. Vad händer med kommunens plan att upprätta trygghetsboende i byn?
Svar: Skurupshem vill etablera ett trygghetsboende men det finns ingen tomt.
Skivarp
16. På förra mötet ställde byalaget en fråga om när man får ny tennisbana i Skivarp eftersom
den andra togs bort vid ombyggnad och det utlovades en ny. Håkan Svensson undrade då
om det var ett politiskt beslut eller om det möjligen förts något protokoll? Cecilia fick på
förra mötet uppdraget att ta frågan vidare och undersöka om det hade förts något protokoll
på detta beslut om en ny tennisbana. Tyvärr är där ingen som riktigt vet, kanske kan Martin
Kalén ha kännedom om detta?
Svar: Serviceförvaltningen känner inte till något formellt beslut. Eftersom de tennisbanor
som finns används så sparsamt så är finns det inte i planerna att bygga ytterligare en
tennisbana i Skivarp.
Västra Nöbbelöv
17. Skurups kommuns avlopp går till Ystads reningsverk som inte är Revaq godkänt. Detta
innebär att fosfor och kväve inte kan återföras till åkermark. Rötslammet från Ystad
förbränns och kvävet blir kväveoxid. Varför klarar inte Ystad vad Hörby, Kristianstad och
Helsingborg gör?
Svar: Revaq är en certifiering. Det står inget i befintligt va-avtal som ställer kvar på denna
certifiering därför kan vi inte kräva att de har det heller. Johan återkommer med
kompletterande svar i frågan.

Rydsgård
18. Det är beslutat om en ny skola, finns det någon tidplan?
Svar: Ja, så som beslutet är utformat ska skolan vara igång ht -21. Upphandlingen ska vara
ute innan årsskiftet. Skolan ska vara en ekonomiskt hållbar skola med 300 elever.
Placeringen ska vara norr om arenan.
19. Det är nya bostadsområden på gång i Rydsgård, vad händer och hur ser tidplanen ut?
Svar: Skurupshem har köpt en del av marken som Myresjö äger och där avser man att
uppföra nio marklägenheter. OBUS kommer att färdigställa resten av området. Det kommer
också påbörjas byggnation av hus på Parkgatan. På Lantmännenområdet är
bygglovshandlingar inlämnade så snart det är beviljat är så tas första spadtaget.
20. Trafiken på Storgatan är ett problem med bl a höga hastigheter. Trafiken är ett
återkommande klagomål i Rydsgård.
Svar: Det är Trafikverkets väg och Trafikverket har sagt att den ska renoveras 2021.
Kommunen har ingen större påverkansmöjlighet på Trafikverket men vi tar frågan med oss.
Tillägg från byalaget är att även Södergatan är farlig och bör åtgärdas.
21. Skånetrafikens ersättningsbussar bör förhålla sig till gällande hastighetsbegränsningar. Kan
kommunen också ta upp detta med dem vid kommande träffar?
Svar: Kommunen har ingen större påverkansmöjlighet men vi tar frågan med oss.
Slimminge
22. En fråga som alla byalagsrådet ställer sig bakom är: Invigningen av Prästamosseskolan äger
rum fredagen 13/9 kl 13-16. Invigningen är för allmänheten men hur många kan gå dit vid
den tidpunkten? Varför inte öppet hus/visning för allmänheten en kväll eller helg?
Svar: Förvaltningens svar är att för att möjliggöra att både personal eller elever ska kunna
medverka är det endast möjligt att ha den på dagtid måndag-fredag. Det finns inte
ekonomiska resurser att ha den på kvällstid eller helger.
Dybeck
23. Dybeck får kulturbidrag från kommunen men nu när kommunen gör stora besparingar
undrar byalaget om bidragen kommer att påverkas?
Svar: Nej, det finns inga beslut i dagsläget på förändringar.
6. Övriga frågor
Ett medskick är den ekonomiska situationen som är en utamning och vi ser över alla kostnader.
Nytt särskilt boende ute vid Västeräng mellan 72-88 platser, beräknas vara i drift 2022. Här ska också
byggas en ny förskola.
Byalagsrådet är intresserade av vad som är på gång vad gäller planer och byggnationer. Magdalena
har bjudit in Ashley Andersson och Erik Hellberg från planenheten till mötet den 5/11 i Slimminge.

Peter Dahl är ny driftschef för kommunteknik Magdalena bjuder in honom till mötet i januari.
7. Nästa möte
Förberedande byalagsråd 5 november kl 19.00 i Slimminge, Slimminge 66 (byalagets lokal)
Möte med politiker 26 nov kl 19.00 i Ö Vemmenhög (församlingshemmet mitt emot Ö Vemmenhögs
kyrka)

Magdalena Hellström
Sekreterare

