Protokoll från Byalagsrådets möte i Abbekås 2018-08-29
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Lisbeth Gjöl Johannessen, Rydsgård
Leif Johansson, Rydsgård
Olle Nilsson, Abbekås
Lisbeth Mirveus, Abbekås
Anders Bengtsson, Abbekås
Roland Persson, V Nöbbelöv
Kim Hansen, Skivarp
Cecilia Svensson, Skivarp
Viveca Kristiansen, Dybeck
Bernd Becker, Dybeck
Magdalena Hellström, sekretrare, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
1) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
2) Val av protokolljusterare
Lisbeth Mirveus Abbekås byalag, väljs att justera dagens protokoll.
3) Föregående minnesanteckningar
Föregående mötesanteckningar justeras med att Kim Hansen medverkade på mötet och Cecilia
Svensson medverkade inte, därefter godkänns anteckningarna och läggs till handlingarna.
4) Frågor att ta upp med kommunen:
Abbekås
1. Byalaget är inte tillfreds med svaret att ordna namnunderskrifter för att få bort trafikhindren
på Sockenvägen. Trafikhindren måste bort då de skymmer sikten.
2. En vändplats på Fiskarvägen 66 har tagits bort. Där är två fastighetsägare men den ena har
tagit bort möjligheten att vända och ersatt med gräs. Nu har postbilen och sopbilen
svårigheter att vända och komma dit. Denna fråga bör lösas så snart som möjligt och
verkligen prioriteras.
3. Skurupshem förvaltar huset som Abbekås byalag har som sin möteslokal. Det är i stort
behov av renovering och Skurupshem har lovat flera gånger att det ska ske en renovering
men det händer ingenting. Även staketet har plockats ner i juni och sedan har staketet inte
kommit upp. När blir det en renovering?
Skivarp
4. Bussen från Skivarp stannar norr om Kustvägen och man ska sedan förflytta sig till söder om
Kustvägen, detta hinner man inte på noll respektive två minuter. Tidtabellen är snärjig och
bussarna väntar inte in varandra. Tidigare utlovades det att när den nya busstidtabellen
skulle börja gälla så skulle det bli bättre men det är fortfarande inte acceptabelt.

Rydsgård
5.
6.
7.
8.

Varför är inte toalettfrågan i Rydsgård löst?
Vad händer med Tågets förskola?
Önskemål om att det byggs fler lägenheter. Vad händer på Parkgatan-Norregatan?
Det finns ett beslut om att det ska bli kameraövervakning vid Pågatågsstationen i Rydsgård,
vad händer?

Dybeck
9. Underhållet av våra kulturminnen är undermålig. Vem ansvarar egentligen?
Övergripande frågor
10. 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.
11. Byalagsrådet vill att kommunen hjälper till och påverkar Eon så att luftledningarna grävs ner.
12. Hur arbetar kommunen mot våldsbejakande extremister?
13. Önskemål om bättre lokal kollektivtrafik, denna fråga måste tas upp till en särskild
diskussion. Likaså att det finns ytterligare en zon i Skurups kommun som fördyrar resor med
kollektivtrafiken härifrån.
5) Övriga frågor
Leif har blivit kontaktad av en studerande på Skurups Folkhögskola, de vill gärna sitta med på ett
byalagsrådsmöte. Byalagsrådet beslutar att det går bra.
Nästa byalagsråd är 18/9 kl 19:00 i Rydsgård med politiker. Årets sista förberedande byalagsråd är
den 20 november kl 19:00 i Skivarp och med politiker 6/12 kl 19:00 i V Nöbbelöv.
6) Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
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