Protokoll från Byalagsrådets möte i Östra Vemmenhög 2018-04-18
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Lisbeth Gjöl Johannessen, Rydsgård
Olle Nilsson, Abbekås
Lisbeth Mirveus, Abbekås
Roland Persson, V Nöbbelöv
Bernd Becker, Dybeck
Cecilia Svensson, Skivarp
Viveca Kristiansen, Dybeck
Birgitta Persson, Dybeck
Magdalena Hellström, sekretrare, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
3) Val av protokolljusterare
Bernd Becker väljs att justera dagens protokoll.
4) Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. En del av frågorna från föregående
protokoll har vi fått svar på:
Slimminge
1. Önskemål om hastighetsmätare likt den som finns på Södergatan i Skurup för att göra
bilister uppmärksamma på sin hastighet och förhoppningsvis sänka hastigheten.
Svar: Detta är Trafikverkets väg och är de som sätter upp dessa skyltar. Kommunteknik
förmedlar budskapet till Trafikverket om byalagets önskan.
2. Slimminge byalag är inte kallade till mötet som Håkan Svensson kallat Skivarp, Rydsgård och
Abbekås byalag till i februari.
Svar: Anledningen var att det diskuterade hundrastgårdar som ska byggas i Rydsgård och
Abbekås (Skivarp redan färdig) enligt politiska beslut, även utegym som ska placeras i
Abbekås och Skivarp (Rydsgård redan färdigt) diskuterades och slutligen diskuterade vi
julbelysning som kommunen satt upp i Abbekås, Skivarp och Rydsgård tidigare. Givetvis så
kan vi bjuda in Slimminge, men denna gång var där inget som berörde dem.
Dybeck
4. Turismplanen som byalagsrådet hade på remiss, hur har det gått, är den antagen?
Svar: Turismplanen var uppe i Kommunstyrelsen 2017-12-18 för beslut som inte hade något
att erinra, så planen kommer upp på kommunfullmäktige för beslut 2018-02-26.
Abbekås
6. Avsaknad av snöröjning på cykelvägen längs med Kustvägen? Svar: Trafikverket ansvarar.

9. Byalaget är inte nöjt med svaret att ordna namnunderskrifter för att få bort trafikhindren på
Sockenvägen. Hur kan man göra istället?
Svar: Det har en gång bestämts att det skulle sättas upp tunnor och det var Byalaget som ville ha det.
Om man nu vill plocka bort dem så vill vi ha en bred förankring om att de verkligen vill ha bort dessa
tunnor. Risken är stor att vissa vill ha tunnorna kvar men vissa vill ta bort dem och detta måste vara
löst innan.
Rydsgård
10. Byalaget vill ha soptunnor på Torget.
Svar: Finns idag 4 stycken papperskorgar runt torget i Rydsgård och det planeras inte att utöka dessa.
Se bifogad kartskiss, de cerisefärgade prickarna är papperskorgar.
11. Byalaget önskar en ny anslagstavla uppe vid Storgatan.
Svar: Det finns en anslagstavla på torget idag, denna kan man flytta. Byalaget i Rydsgård kan
kontakta Kommunteknik om var placeringen skall vara.
13. Trafiksituationen i Rydsgård är inte hållbar. Det måste göras något vid skolan samt önskemål om
hastighetsmätare likt Södergatan i Skurup för att göra bilister uppmärksamma på sin hastighet.
Svar: Trafikskylten som sitter på Södergatan är en ambulerande skylt och som vi kan sätta upp vid
skolan i Rydsgård. Detta kan ske senare under våren/sommaren eftersom vi har några andra ställen
där den skall sättas upp först.
Skivarp
17. Det ligger mycket cyklar och skräpar i Skivarp. Kan kommunen ta hand om dem?
Svar: Kommunteknik har fått mail från byalaget i Skivarp om cyklarna.
5) Nya frågor att ta upp med kommunen:
Skivarp
Skivarps byalag har inga frågor att ta upp.
Dybeck
1. Under ok-nov var ett ärende på väg till kommunfullmäktige om att ta fram en åtgärdsplan
till risk- och sårbarhetsanalysen för erosionen längs kusten. Var än planen just nu, hur går
det?
2. Lösspringande hundar kan man ändra de lokala ordningsföreskrifterna?
3. SWOT-analys , vad har hänt med det arbetet som byalagsrådet gjorde kring utvärdering av
den politiska organisationen?
Rydsgård
4. Vad ska man göra med fastigheten Tågets förskola?
5. Vad har hänt kring luftledningarna, när ska de grävas ner? Byalaget förväntar sig att
kommunen ligger på.
6. Toaletten i Rydsgård när blir det en lösning?

Abbekås
7. Vad händer med biblioteket i Abbekås? Byalaget vill ha det kvar såklart, samlingslokaler och
mötesplatser är viktiga för byarna. Lokalen behöver renoveras.
8. Kommunen utnyttjar inte de resurser som finns i byn. Det borde t ex finnas ett par Hot spots
vid biblioteket och hamnen.
9. Man pratar från kommunens sida om en levande hamn. Det är en hamn som inte nyttjas i
sin fulla potentiella kraft. Vad ska man göra för att få fart på hamnen igen? Vad kan vi göra
tillsammans?
10. Har det hänt något mer i frågan kring missionshuset?
Västra Nöbbelöv
11. Skurups kommun utmärker sig på ett negativt sätt genom att inte prioritera vattendragen.
Det krävs kommunala pengar för detta arbete, kommunen borde vara mer positiv.
Det har gjorts stora insatser vid t ex Örsjö ängar men för att arbetet ska kunna fortsätta
krävs engagemang av Skurups kommun.
6) Övriga frågor
Nästa byalagsråd med politiker sker på Skurups Sparbanks mötesplats. Magdalena bokar lokal och
stämmer av med Magnus ang ett möte i början el mitten av maj.
Nästa förberedande byalagsråd 29 augusti kl 19:00 i Abbekås och v 38 planerar vi in möte med
politiker. Årets sista förberedande byalagsråd är den 20 november kl 19:00 i Skivarp och med
politiker i v 49
Viveca flaggar för inbjudan från Hela Sverige ska leva som byalagen har fått inbjudan till ett möte för
att lyssna på hur man gör byaplaner.
7) Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
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