Protokoll från Byalagsrådets möte i Slimminge 2018-02-08
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:
Lisbeth Gjöl Johannessen, Rydsgård
Leif Johansson, Rydsgård
Tomas Söderberg, Slimminge
Maria Olsson, Slimminge
Olle Nilsson, Abbekås
Lisbeth Mirveus, Abbekås
Torgny Olsson, V Nöbbelöv
Roland Persson, V Nöbbelöv
Kim Hansen, Skivarp
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
Tomas Söderberg, Slimminge byalag, väljs att justera dagens protokoll.
4) Föregående protokoll och minnesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.
5) Verksamhetsberättelse 2017
Verksamheten läses upp och godkänns med tillägg av mötena i Dybeck och Rydsgård samt besök av
Skurups Elverk och Trelleborgs byaråd.
Ekonomi 726:58 kronor i kassan. Bokslutet har inte reviderats.
6) Val till byalagsrådet för 2018
Val av ordförande – Roland Persson väljs till ordförande
Val av vice ordförande – Lisbeth Gjöl Johannessen väljs till vice ordförande
Val av kassör – Torgny Olsson väljs till kassör
Val av revisor – Mats Olsson väljs till revisor
Rådet beslutar att planera in fyra förberedande möten och fyra möten med kommunstyrelsens
ordförande och 2:e vice ordförande.
7) Frågor att ta upp med kommunen:
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.

2. Slimminge byalag är inte kallade till mötet som Håkan Svensson kallat Skivarp, Rydsgård och
Abbekås byalag till i februari.
Dybeck
3. 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?
4. Turismplanen som byalagsrådet hade på remiss, hur har det gått, är den antagen?
5. Lösspringande hundar på Bingsmarkens strand. Kan man införa förbud mot att ha
lösspringande hundar på Bingsmarkens strand?
Magdalena tar fram information kring vad som gäller enl lokala ordningsföreskrifter och
skriver om det i Inblick.
Abbekås
6. Avsaknad av snöröjning på cykelvägen längs med Kustvägen? Trafikverket ansvarar.
7. 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?
8. Har det hänt något mer i frågan kring missionshuset?
9. Byalaget är inte nöjt med svaret att ordna namnunderskrifter för att få bort trafikhindren på
Sockenvägen. Hur kan man göra istället?
Rydsgård
10.
11.
12.
13.

Byalaget vill ha soptunnor på Torget.
Byalaget önskar en ny anslagstavla uppe vid Storgatan.
Önskemål om att man gör något åt Tågets förskola.
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.
14. Vad har hänt kring luftledningarna, när ska de grävas ner? Byalaget förväntar sig att
kommunen ligger på.
15. Positivt att kommunen bjuder in till möte ang julbelysning, hundrastgårdar och utegym.

Skivarp
16. Fredrik Lööw har varit och tittat på portarna och det ska åtgärdas av Ranie Snickerier, så
förhoppningsvis ska detta lösa sig.
17. Det ligger mycket cyklar och skräpar i Skivarp. Kan kommunen ta hand om dem?
18. Positivt med hundrastplatserna men redan har hundar tuggat rejält på bänkarna tyvärr.
V Nöbbelöv
19. V Nöbbelöv Har fått rättat elstolparna och tackar för det, positivt.
7) Övriga frågor
Nästa byalagsråd med politiker är den 1 mars kl 19:00 på Skurups Sparbanks mötesplats, ingång från
baksidan. 18 april kl 19:00 i Östra Vemmenhög är det förberedande byalagsråd.
Anmälan till Magdalena Hellström inför den 1/3, senast 27/2. Lisbeth, Leif, Roland, Bernt och Viveca
är anmälda.

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