
Protokoll från Byalagsrådets möte i Skivarp 2018-11-20 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen: 
Lisbeth Gjöl Johannessen, Rydsgård 
Olle Nilsson, Abbekås 
Roland Persson, V Nöbbelöv 
Kim Hansen, Skivarp 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Bernd Becker, Dybeck 
Maria Olsson, Slimminge byalag 
Magdalena Hellström, sekretrare, Skurups kommun 
 

1) Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2)Sebastian Melic, säkerhet- och beredskapssamordnare 
Tre kommuner arbetar med detta tillsammans; Skurup, Trelleborg och Vellinge.   

Sebastian arbetar även med krisberedskap förutom det brottsförebyggande arbetet.  
Det har skapats en trygghetsgrupp, där man delar händelser med varandra,  därefter försöker man 
rikta insatserna. Kommunen har veckovis avstämningar med polis och väktarbolag .  
Mycket förebyggande resurser läggs i skolan, det är där grunden läggs.  

Det är framtaget en riktlinje för hur kommunen arbetar mot våldsbejakande extremism - 
Främjande och förebyggande arbete (utbilda personal inom skola och fritid), anhörigstöd och 
avhopparverksamhet. Man arbetar för att ungdomar inte ska lockas in i våldsbejakande beteende, 
samt att öka medvetenheten om problematiken. Skurup har inget stort problem med våldsbejakande 
extremism eller radikalisering. 

Det finns ett centrum som arbetar mot våldsbejakande extremism. Den 5/12 kommer en 
representant därifrån till Trygghetsgruppen. 

Öppen Arena är ett projekt som man nu arbetar med tillsammans. Owe Rindstrand, drogsamordnare 
arbetar med en del projekt också bl a kring tobaksfri skola. Nattvandrarna är igång i Skurup igen. 
Det finns trygghetsvärdar i Trelleborg och Svedala, det blev aldrig något beslut i Skurup men frågan 
är fortfarande aktuell. 

3) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  

4) Val av protokolljusterare 
 Cecilia Svensson, Skivarp byalag, väljs att justera dagens protokoll. 

5) Föregående minnesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 

 



6) Frågor att ta upp med kommunen: 

Skivarp 

1. Byalaget önskar fler soptunnor vid fotbollsplanen men även norr om kyrkan norr om 
parkeringen. 

2. Blåklintens förskola, utemiljön är tråkig och misskött. Även låset till grinden behöver ses 
över. 

Slimminge 

3. Slimminge föräldraförening har tagit upp parkeringsproblematiken tidigare, nu parkerar 
man på gatan och på kyrkans parkering. Kyrkan får sedan sätta avspärrningar om de ska ha t 
ex begravning på dagen. Parkeringsplatserna räcker inte till för både personal och föräldrar. 

4. Det finns en lekplats som kommunen gjort i Slimminge. För att nå lekplatsen får man 
antingen gå till den via kyrkan, in via skolan eller gå över en gröning men där är boende som 
har en stuga som menar att detta är deras område, vad gäller vem äger marken? 

Dybeck 

5. I våras praktiserade en tjej på kommunen, hon intervjuade byalaget om kuststräckan och 
campingen. Detta skulle resultera i en rapport till hösten. Kan byalaget få ta del av 
rapporten? Vad händer med campingen? Det skulle även tas fram en kustutvecklingsplan, 
när kommer den? 

Abbekås 

6. Grinden till hundrastgården går knappt att öppna. Går det att förbättra? 
7. Lokalen för byalaget och biblioteket, vad händer med renoveringen? 

Rydsgård 

8. Byalaget önskar fler soptunnor på torget. 
9. Vad händer med toalettfrågan? 

Övergripande frågor 

10. Byalagsrådet vill att kommunen hjälper till och påverkar Eon så att luftledningarna grävs ner. 
Magdalena bjuder in Torsten från EON till våren. 

11. Det händer inget i avloppsfrågan. Det finns inget beslut hur arbetet ska ske. Under tiden 
följer miljöenheten upp alla avlopp som inte är godkända. Reglerna är mycket oklara när 
man talar med kommunen. Vad gäller? Byalagsrådet vill ha en tydlig, långsiktig plan. 
Magdalena har bjuit in Myndighetsenheten och Serviceförvaltningen till mötet i december 

12. Önskemål om bättre lokal kollektivtrafik, denna fråga måste tas upp till en särskild 
diskussion. 

13. Kameraövervakning vid tågstationerna, vad händer? 

7) Övriga frågor. 

Årets sista byalagsråd med politiker är 6/12 kl 19:00 hos Roland i Tingaröd, V Nöbbelöv. 

8) Avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. 



 

 
Roland Persson  Cecilia Svensson 
Ordförande   Justerare 

 
 

Magdalena Hellström 
Sekreterare 


