Minnesanteckningar från byalagsråd i Skivarp 2019-06-04
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Viveca Kristiansen, Dybeck
Thommy Sköld, Slimminge
Mia Olsson, Slimminge
Leif Johansson, Rydsgård
Roland Persson, V Nöbbelöv
Torgny Olsson; V Nöbbelöv
Henrik Svärd, Skivarp
Kim Hansen, Skivarp
Cecilia Svensson, Skivarp
Frank Sigurdsson, Abbekås
Annette, Stjärnström, Abbekås
Johan Bolinder, Skurups kommun
Lars Nyström, Skurups kommun
Magdalena Hellström, Skurups kommun
§ 1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Föregående protokoll ligger som grund för dagordningen.
§3. Frågor från byalagen och svar från kommunen:
En ny fråga har uppkommit sedan det förberedande byalagsrådet och det är den eventuella
nedläggningen av biblioteksfilialerna.
Svar: Det finns ett förslag från tjänstemännen att skapa ett medborgarcentrum på Skurups bibliotek
och samla alla resurserna till huvudbiblioteket och lägga ned biblioteksfilialerna. Detta är ett
tjänstemannaförslag och det är ännu inte hanterat av politiken och därmed är inget beslut fattat i
frågan. Det ska upp till beslut i KS 17/6.
Västra Nöbbelöv
1. Naturmarken mellan Abbekås och Mossby håller på att växa igen. Marken är utarrenderad
och betas av får men det räcker inte för att förhindra att det växer igen. Vad gör kommunen
för att förhindra att Naturmarken växer igen?
Svar: Miljöstrategiska enheten var överens med arrendatorn om att hela naturmarken skulle
betas av, utom på området där det stora beståndet av rosor växer. Där skulle fåren släppas
in senare på sommaren när rosorna växt till sig. Miljöstrategiska enheten kommer att
kontakta arrendatorn och följa upp frågan.
Byalagsrådet är inte nöjt med svaret. Miljöstrategiska enhetens chef Lena Johansson får
kontakta Roland eller Ingemar Olsson.

Abbekås
2. Hur går det med att hitta en ny placering av återvinningsstation i Abbekås?
Svar: Bygglovet för återvinningsstationen i Abbekås är inskickat till myndigheten i Skurup.
Följdfråga: När beräknar man att det är klart undrar byalaget? Magdalena frågar Lena
Johansson, miljöstrategiska enheten.
3. Det finns ett starkt önskemål att få till stånd en cykelväg Abbekås-Skivarp, med
motiveringarna; att det är många som går i skolan i Skivarp och att det inte finns någon affär
i Abbekås.
Svar: I Trafikverkets plan ligger det planerat till år 2024.
4. Det är stor inflyttning av barnfamiljer till Abbekås. Vad kan vi göra i Abbekås tillsammans?
Kan vi få till en öppen förskola i Abbekås?
Svar: Det är brist på förskoleplatser på de flesta orter i kommun men inte i Abbekås.
Abbekås är den enda orten som har haft lediga förskoleplatser. Kommunen kommer inte att
starta upp någon öppen förskola i kommunal regi. Det finns möjlighet för de barnfamiljer
som önskar att nyttja de lagstadgade 15 h/vecka i förskola.
5. Byalaget hyr sin lokal av Skurupshem men det renoveras inte. Det måste till en
renoveringsplan.
Svar: Frågan har skickats vidare till Pierre Esbjörnsson VD, Skurupshem som svarar:
I dagsläget kommer Skurupshem inte att vidta några åtgärder mer än nödvändiga i huset.
Skurupshem kommer att säga upp avtalet för omförhandling. Skurupshem har även tittat på
möjligheten att riva huset och uppföra lägenheter istället på fastigheten.
Johan Bolinder informerar om att på sikt ska Skurups kommunala förvalta alla
verksamhetslokaler. Denna fråga kräver vidare samtal mellan Skurupshem, Skurups
kommun och byalaget.
6. Utbyggnad och utveckling av Abbekås hamn. En långsiktig planering och hur vi tillsammans
kan utveckla hamnen för att bl a locka turister.
Svar: Sett ur ett hamnperspektiv säger hamnchefen att man är nöjda med hamnen. Johan
tar gärna emot input och har en dialog kring utvecklingsförslag för att göra hamnområdet
än mer attraktivt.
Rydsgård
7. Vad finns det för tidsplan för toaletten i Rydsgård?
Svar: Det kommer att byggas en toalett vid stationsområdet, senast 2020 ska den kunna
vara på plats.
8. EON har tänkt gräva ner kabel men var kommer den att grävas ner? Ett förtydligande, det
gäller den nya kabeln och sträckningen Rydsgård och söderut.
Svar: Alternativa stråk för ledningarna utreds för att finna den bästa lokaliseringen.
Utredningsområdet begränsas av de planerade stationerna norr om Rydsgård och Skivarp.
Oavsett val av stråk kommer intresseområden avseende natur- och kulturmiljö att beröras.
Miljöpåverkan redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att redovisas mer
utförligt när de kommer till ansökan om tillstånd. Samråd har genomförts avseende
projektet. Underlag till ansökan och miljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram.

9. Om det blir några besparingar som berör byarna eller större förändringar då bör man
kontakta byalagen.
Svar: Både ja och nej, det finns många förslag och allt kommunen gör påverkar egentligen
kommuninvånarna men alla frågor och förslag kan inte tas upp med byalagen.
10. Det planeras för en eventuell ny skola i Rydsgård. Vad finns det för information i dagsläget?
Svar: Det var uppe i Kommunfullmäktige i maj men ärendet blev återremitterat så nu
kompletteras underlaget, så det kommer upp igen för beslut. Det är sagt att det ska byggas
en skola som bär sig själv alltså så ska den vara byggd för 300 elever.
Dybeck
11. Det körs med hög hastighet mellan Hörte-Bingsmarken. Kan kommunen tillsammans med
byalagen påverka Trafikverket?
Svar: Kommunen kan inte påverka Trafikverket men kommunen har inga problem att ställa
sig bakom frågan. Byalaget kan kontakta Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg på Skurups
kommun.
12. Hörte hamn, kommer kommunen att vara med och utveckla och renovera hamnen
framöver?
Svar: Där finns ett politiskt beslut från förra mandatperioden att Skurups kommun inte ska
vara med att investera i Hörte hamn. En kommun kan inte heller investera i objekt som inte
ägs av kommunen.
Skivarp
13. En GC-väg passerar rakt över Ramsbovägen och över till Syrenvägen. Kan man göra någon
åtgärd som dämpar hastigheten?
Svar: Det finns ett upphöjt övergångsställe cirka 10 meter norr om Syrénvägen som bromsar
ner trafiken från båda hållen samt att det är på övergångsstället som gående och cyklister
bör passera Ramsbovägen.
Kompletterande fråga till Kommunteknik: Vad kan man göra för åtgärder på GC-vägen?
Magdalena skickar frågan vidare till Håkan Svensson, driftschef.
14. När man gjorde vändplats vid Mölleskolan tog man bort tennisbanan och det lovades att
man skulle få en ny tennisbana på annan plats. När får Skivarp den?
Svar: När det gäller tennisbanan vet Håkan Svensson inte vem som utlovat detta, finns det
något utlovat politiskt eller någon anteckning/skrivelse att det lovades en tennisbana?
Cecilia tar frågan vidare och undersöker.
Övrigt: Johan Bolinder informerar om att det är beslutat om byggnation av ny förskola i
Skivarp norr om väg 101.
Slimminge
15. Angående återvinningsstationen i Slimminge så har byalaget har skickat en förfrågan till FTI
men den har inte besvarats.
Svar: Miljöstrategiska enheten har skickat ett mail till FTI och påtalat deras brist.
16. Angående skylt som visar hastigheten som bilisterna kör i så har byalaget har ställt en
formell ansökan till Trafikverket om att få sätta upp en skylt som visar hastigheten. Byalaget
har nu fått avslag på sin ansökan. Byalaget visar upp dokumentation på all konversation.

Svar: Corfitz Nelsson, infrastrukturstrateg är kommunens kontaktperson gentemot
Trafikverket och vi hjälper gärna till men kommunen har ingen större möjlighet att påverka.
17. Se punkt 2 i Slimminge byalags bilaga.
Svar: Se svar under § 4. Övriga frågor.
§ 4. Övriga frågor
Byalagsrådet samtycker med skrivningen i Slimminge byalags framförda skrivelse och vill ha en seriös
diskussion om hur vi ska arbeta framöver och hur vi tillsammans kan utveckla kommunen? Det
behövs en nystart.
Svar: Johan har gärna diskussion och menar att byalagsrådet ska vara en plattform för dialog kring
planer och utveckling. Johan ser gärna att rådet behandlar långsiktiga frågor, behov och möjligheter
men så klart även problematiska frågor. Byalagen fungerar som remissinstans till Skurups kommun.
När det gäller t ex Trafikverkets frågor så kan kommunen bidra till att uppmärksamma och lobba för
byalagens frågor. Operativa frågor t ex var belysning ska vara, var olika faciliteter ska placeras o s v
kan respektive byalag lyfta direkt med ansvarig tjänsteman, om det blir problem så kan vi lyfta det i
rådet.
Kompletterande fråga: Varför skickades inte Kustförvaltningsplanen inte ut på remiss till byalagen?
Magdalena kontollerar med miljöstrategiska enheten och skickar ut svaret via e-post.
§ 5. Nästa möte
Förberedande bylagsråd 3 september kl 19.00 i Rydsgård.
Möte med politiker 24 september kl 19.00 i V Nöbbelöv.
Förberedande byalagsråd 5 november kl 19.00 i Slimminge
Möte med politiker 26 nov kl 19.00 i Ö Vemmenhög
//Magdalena Hellström

