Minnesanteckningar från byalagsråd i Ö Vemmenhög 2019-03-05
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Viveca Kristiansen, Dybeck
Birgitta Persson, Dybeck
Bernd Becker, Dybeck
Michael Andersson, Rydsgård
Leif Johansson, Rydsgård
Lisbeth Gjöl Johannessen, Rydsgård
Roland Persson, V Nöbbelöv
Thomas Söderberg, Slimminge
Maria Olsson, Slimminge
Robert Aveling, Slimminge
Cecilia Svensson, Skivarp
Kim Hansen, Skivarp
Johan Bolinder, Skurups kommun
Lars Nyström, Skurups kommun
Magdalena Hellström, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2) Godkännande av dagordningen
Föregående protokoll ligger som underlag till dagordningen som godkänns.
3) Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
4) Frågor att ta upp med kommunen:
Västra Nöbbelöv
1. Roland Persson vill rikta en eloge till Skurups kommuns entreprenörer när de har grävt till
fiber i Västra Nöbbelöv.
Svar: Berömmet är vidarebefordrat till Skurups Elverk som tackar för detta.
2. Hur har det gått med VA-anbuden, är de öppnade?
Svar: Janstorp är öppnat och det är MVB som blev entreprenör. Startmöte kommer hållas v
10. Skivarp-Ö.Vemmenhög är också öppnat och det blev Mark- och VA-gruppen som hade
lägst bud men det är fortfarande överklagandetid.
Rydsgård
3. Frågor från föregående möten som inte är besvarade: Toaletten i Rydsgård och soptunnor
på torget.
Svar: Det har funnits en diskussion om det skulle kunna vara i Rydsgårdshus och det finns en
beräkning om vad det skulle kunna kosta men toaletten där är inte möjlig att
tillgänglighetsanpassa. En annan möjlighet är att bygga en sådan toalett som finns vid

stationen i Skurup även vid stationen i Rydsgård, där det finns möjlighet till vatten och el.
Angående soptunnor så har Håkan Svensson svarat på den frågan tidigare och han har inget
annat att tillägga än att det finns rätt antal soptunnor, på rätt plats.
4. När Information Skurup förmedlar biljetter till evenemang tar man ut en förmedlingsavgift
på 5 %, vilket känns dyrt. Kan man titta över detta?
Svar: Ja, vi tittar över det och tar beslut om vi ska fortsätta sälja biljetter.
Slimminge
5. Om och när blir det cykelväg till Slimminge? Hur ser det ut med genomförandet av de
åtgärder som beskrivs i cykelplanen?
Svar: De flesta av cykelvägarna har varit planerade i många år men tyvärr har de inte
genomförts mer än vid kusten. Det ska samfinansieras med Trafikverket och Skurups
kommuns vägar tyvärr nedprioriterade av Trafikverket, även Region Skåne drar ned sina
resurser för detta. Det som är klart är att man ska anlägga cykelväg Skurup-Svaneholm, klart
i grusform 2019, asfaltering ev först 2020.
6. Det genomfördes en trygghetsvandring i Slimminge den 16 mars 2017, vad blev det för
resultat? Vilka åtgärder?
Svar: Magdalena kontrollerar med Sebastian Meglic, säkerhet- och beredskapssamordnare
(Peter som var trygghetssamordnare då har slutat)och skickar med svaret när
minnesanteckningarna skickas ut.
7. Vid återvinningsstationen i Slimminge är det väldigt skräpigt, papper och plast blåser och
ligger i vägkanterna runt omkring. Kan man ordna vindskydd här för att förhindra att skräpet
sprids? Det är även väldigt mörkt här, kan man ordna belysning?
Svar: I den mån det ska göras åtgärder så är det FTI som äger frågan, inte kommunen.
8. Fyrfackskärl hur blir det, hur blev beslutet i Kommunfullmäktige?
Svar: Beslutet i KF blev återremiss, med största sannolikhet blir det fortsatt samma system
som vi har i dag. Det är det enda sätt vi kan ha för att kunna väga avfallet. Fyrfackskärl blir
en väsentligt dyrare lösning.
9. Det sägs att eleverna från åk 4-6 ska gå i Skurup fr o m ht -19, stämmer detta? Om de ska
flyttas dit blir det ännu färre elever i Slimminge och vad händer då med skolan?
Svar: Slimminge har idag 75 elever och för att ha en kostnadsneutral lösning behövs 250-300
elever. Den rokad som är beslutad är att Rutgerskolan kommer att stängas, de äldre
eleverna går till Prästamosseskolan, de yngre till Mariaskolan. Det finns inga andra beslut i
frågan. Vi ska ha en likvärdig skola, Slimminges skolpeng är 40% högre än övriga skolor.
10. Slimminge önskar en hastighetsskylt likt den som sitter på Södergatan. Kan kommunen
påverka Trafikverket?
Svar: Skurups kommun har ställt frågan till Trafikverket och fått nej även om Skurups
Kommun bekostar den.
11. Frågan gäller Skurups tätort. I tre veckor har man grävt på Södergatan och det medför att en
del långtidsparkeringar är avstängda, vilket drabbar handeln och näringslivet i tätorten
negativt. Kan man tänka sig att upphäva parkeringsförbudet och tidsbegränsningarna på 2 h
under tiden då arbetet pågår?
Svar: Den parkering som är avstängd kommer att öppnas senast v 11. All trafikomläggning är
gjord med hänsyn och i samråd med näringslivet för största möjliga tillgänglighet. Det
hjälper inte nu men vi bygger ut pendlarparkeringen med 30 platser.

Dybeck
12. Dybeck ser fram emot att höra vad som är på gång i kommunen denna mandatperioden.
Svar: Johan informerar att det finns ett ekonomiskt underskott inom skol- och
utbildningsförvaltnings som måste hanteras, skolan kommer inte kunna spara detta, alla
förvaltningarna måste dra sitt stå till stacken med besparingar.
Budgetarbetet för 2020 är igång.
När det gäller projekt som det planeras för så är det:
Renovera och bygga ut Hallenborgskolan, den är dock i så dåligt skick att det kan bli aktuellt
med en ny skola istället, det får man titta vidare på under våren.
Skurups kommun har ansökt om tillstånd för ordningsvakter och kameraövervakning.
Ny förskola i Skivarp, det ska man fatta beslut om under året.
Det finns ett behov av fler platser på särskilt boende år 2022 och de boendeformer som
kommer att prioriteras är särskilt boende och trygghetsboende, därav behöver det snart
fattas beslut om detta.
Skurupshem behöver sälja ut bostäder för att möjliggöra nybyggnation och renovering av
befintligt bestånd.
Det finns ett par fastigheter kvar vid Handelsplatsen, troligtvis klart under året.
Implementera rätten till heltid.
Inför att man inte ska behöva dela rum på våra särskilda boende.
13. Kustutvecklingsplanen hur går det med den, är den antagen?
Svar: Skurups kommun har fått en rapport från Sweco som ska ligga som grund för
eventuella åtgärder och det kommer upp för beslut under våren.
Skivarp
14. Återvinningsplatsen vid Tores Allköp är mörk, det skulle behövas belysning.
Svar: I den mån det ska göras åtgärder så är det FTI som äger frågan, inte kommunen.
15. Det byggdes en ny busshållsplats utanför Skivarp mot Skurup men varför är cykelstället på
en sida och busskuren på andra sidan, hur var tanken?
Svar: Det är Region Skåne och Skånetrafiken som bygger busshållplatser så det kan tyvärr
inte Skurups kommun svara på.
16. Ojämn beläggning/asfalt på vägen mellan Skurup-Skivarp
Svar: Det har framförts klagomål på denna vägsträcka till Trafikverket och de kommer
asfaltera om den i år. Kommunen har lämnat önskemål om att det anläggs cykelbana i
samband med omasfalteringen men fått nej. Tidigast år 2024 blir det cykelbana.
17. Frågan gäller Skurups tätort. Vem har godkänt beläggningen på den södra delen av
Kyrkogatan? Det är en mycket ojämn beläggning.
Svar: Den är inte godkänd utan underkändes vid besiktningen. Mätningar och åtgärder
kommer göras tidigast i maj med hänsyn till arbetet och avstängningen av Södergatan.
5) Övriga frågor
Tågets förskola, vad händer?
Svar: Just nu ingenting, fastigheten har ett bokfört värde 2.2 mkr. Det kommer inte bli förskola igen
men är där någon som vill köpa fastigheten så är det möjligt.

Vad händer på Parkgatan i Rydsgård?
Svar: Skurupshem fick erbjudande om att köpa den under förutsättningen att de bebyggde inom två
år. De valde att tacka nej. Just nu är det mest aktuella att man delar tomten i fyra delar och säljer
som villatomter istället.
Vad händer med OB förskolan som finns på Bruksgården?
Svar: Individ- och Omsorgsförvaltningen har flaggat för att de kommer att behöva ta
demensavdelning på Hjortronstigen i bruk igen, det var en tillfällig lösning att ha OB förskola där men
det planeras för fler förskoleplatser i Skurup och då kommer det bli OB förskola i Skurup istället.
Jordvallarna i Villie, vad händer?
Svar: Det kan inte Kommunstyrelsen göra något åt utan det är nämnden för Miljö- och byggnad.
När kommer Trafikverket asfaltera i Rydsgård?
Svar: Det är inte prioriterat av Trafikverket, det är i alla fall vad vi på kommunen fått till sig.
Hur går det med Lantmännentomten?
Svar: Det pågår projektering, ett första hus påbörjas under sommaren.
Det har tidigare sagt att det ska vara två personer från respektive byalag i byalagsrådet. Men flertalet
byalaget har nu tre representanter, hur ska vi göra framöver? Byalagsrådet kommer överens om att
det kan vara med tre personer från varje byalag framöver.
Hur ser kompetensen ut i Skurupshem då man inte underhållit fastigheterna?
Svar: Skurupshem har många utmaningar men de är på god väg.
Hur kan man utveckla Svaneholm?
Svar: Svaneholm består av två föreningar, dels Andelsföreningen som får ett årligt stöd på
300 000kr/år av kommunen för att sköta park och vandringsleder, Fornminnesföreningen som
förvaltar museet säger att de behöver ett årligt stöd för 500 000kr/år, de får 50 000kr. (Sedan finns
Johanna Museet och de får 50 000kr/år). Några entreprenörer har nu kläckt idén om att man ska ha
en tennistävling på gräs, en seniortävling 2019 och en ATP-tävling 2020. Det finns dock många
tillstånd från Länsstyrelsen som måste beviljas för att det ska kunna genomföras. Utmaningarna är
ekonomi, tidplan m m.
6) Nästa möte
Förberedande bylagsråd 15 maj kl 19.00 i Abbekås
Möte med politiker 4 juni kl 19:00 i Skivarp
Förberedande byalagsråd 3 september kl 19:00 i Rydsgård
Möte med politiker 24 september kl 19:00 i Nöbbelöv
Förberedande byalagsråd 5 november kl 19:00 i Slimminge
Möte med politiker 26 november kl 19:00 i Ö Vemmenhög
Magdalena Hellström, Sekreterare

