
Protokoll från byalagsråd i Abbekås 2019-05-15 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen: 

Birgitta Persson, Dybeck 
Bernd Becker, Dybeck 
Robert Aveling, Slimminge 
Thomas Söderberg, Slimminge 
Mia Olsson, Slimminge 
Michael Andersson, Rydsgård 
Leif Johansson, Rydsgård 
Roland Persson, V Nöbbelöv 
Henrik Svärd, Skivarp 
Kim Hansen, Skivarp 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Olle Nilsson, Abbekås 
Frank Sigurdsson, Abbekås 
Magdalena Hellström, Skurups kommun 
 

1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
2. Dagordningen godkändes 
3. Till protokolljusterare valdes Frank Sigurdsson 
4. Föregående minnesanteckningar och protokoll lästes upp och lades till handlingarna 
5. Frågor att ta upp med kommunen:  

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?  

Abbekås 

2. Hur går det med att hitta en ny placering av återvinningsstation i Abbekås? 
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 ingen affär i Abbekås.  
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? 
5. Byalaget hyr sin lokal av Skurupshem men det renoveras inte. Det måste till en 

renoveringsplan. 
6. Utbyggnad och utveckling av Abbekås hamn. En långsiktig planering och hur vi tillsammans 

kan utveckla hamnen för att bl a locka turister. 

Rydsgård 

7. Vad finns det för tidsplan för toaletten i Rydsgård? 
8. EON har tänkt gräva ner kabel men var kommer den att grävas ner? 



9. Om det blir några besparingar som berör byarna eller större förändringar då bör man 
kontakta byalagen. 

10. Det planeras för en eventuell ny skola i Rydsgård. Vad finns det för information i dagsläget?  

Dybeck 

11. Det körs med hög hastighet mellan Hörte-Bingsmarken. Kan kommunen tillsammans med 
byalagen påverka Trafikverket?  

12. Hörte hamn, kommer kommunen att vara med och utveckla och renovera hamnen 
framöver? 

Skivarp 

13.  En GC-väg passerar rakt över Ramsbovägen och över till Syrenvägen. Kan man göra någon 
åtgärd som dämpar hastigheten? 

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? 

Slimminge 

15. Angående återvinningsstationen i Slimminge så har byalaget har skickat en förfrågan till FTI 
men den har inte besvarats. 

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. 

17. Se punkt 2 i Slimminge byalags bilaga. 

6. Övriga frågor 

Byalagsrådet samtycker med skrivningen i Slimminge byalags framförda skrivelse och vill ha en seriös 
diskussion om hur vi ska arbeta och hur vi tillsammans kan utveckla kommunen?  Det behövs en 
nystart. 

Hjuldagen i Rydsgård 19/5 kl 11-15, 2/7 Allsång i Abbekås hamn. 

7. Nästa möte 
Byalagsråd med politiker är den 4 juni kl 19.00 i Skivarp.  
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 

Roland Persson  Frank Sigurdsson Magdalena Hellström 

Ordförande   Justerare  Sekreterare 

 
 
 
 



 
 

 
 

 


