Protokoll från Byalagsrådets möte i Skivarp 2017-11-16
Närvarande:
Lisbeth Gjöl Johannessen, Rydsgård
Torgny Olsson, V Nöbbelöv
Lisbeth Mirveus, Abbekås
Olle Nilsson, Abbekås
Kim Hansen, Skivarp
Viveca Kristiansen, Dybeck
Roland Persson, V Nöbbelöv
Marianne Pehrsson, Skivarp
Cecilia Svensson, Skivarp
Håkan Svensson, samhällsbyggnadschef, Skurups kommun (medverkade t o m punkt 2.)
Magdalena Hellström, sekretrare, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
2) Information från Kommunteknik
•
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•

•
•
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•

VA-utbyggnad pågår. Abbekås östra är färdigt, på tur står Skivarp-Ö Vemmenhög och
Sandåkra-Janstorp.
Inne i Skurups tätort på Kyrkogatan håller man på att lägg om vatten och avlopp, det ska
även göras en GC-väg mellan Skurupsby och Skurups centrum.
Flintebro nybyggnation av ca 80 bostäder på gång.
Det har byggts en ny väg vid Industriområdet Ö Olstorpsvägen, vid BeQu-pool och 47:an som
ska gå ut mot nyetableringarna Ekdahls miljö och Swedish Agro.
Just nu håller Jysk och Jem och Fix på att bygga för sina etableringar i Skurup.
Ett annat projekt är inkoppling Sydvatten, vattenledning från och till Skurup. När man gör det
kommer det även att läggas avlopp förbi Dalaled och Torsjö. VA 2019 i V Nöbbelöv.
Mindre projekt är bl a lekplatsen som har byggts i Rydsgård, Kommunteknik håller också på
att bygga utegym i Rydsgård. Byte av belysningsarmaturer i Skurups tätort. Asfaltering är på
gång, det skulle varit gjort på Ramsbovägen men på grund av fjärrvärmen så blir det inte
förrän till våren.
Ombyggnation under 2018 av Södergatan från Järnvägsövergången och söderut
Ängsgatan, 27 fribyggartomter Västeräng.
Julbelysningen hamnar på samma platser som tidigare utom i Abbekås där julbelysning
flyttas från hamnen till gamla skolan enl önskemål.
Hundrastgårdar ska byggas i år i Skurup och Skivarp, 2018 i Abbekås och Rydsgård.

2) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
3) Val av justeringsperson
Cecilia Svensson, Skivarps byalag, väljs att justera dagens protokoll.
4) Föregående protokoll
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.

5) SWOT och utvärdering av nuvarande politiska organisation
Magdalena har skickat in materialet till kansliet och Lena Axelsson.
6)Frågor att ta upp med kommunen:
Skivarp
1. Det regnar in genom portarna i gamla brandstationen. Träet är ruttet runt glaslisten och de
är endast 5 år gamla. Hur går man vidare? Vem står för kostanden?
2. Önskar badbrygga i Mossbystand, det lär finnas ett gammalt beslut. Kommer det att bli en
badbrygga?
3. Det finns relativt ny belysning i Skivarp som man upplever är svag, varför?
Svar: Alla lampor styrs med skymningsrelä, reläet är bytt.
Rydsgård
4. Toaletten Rydsgårdshus, vad händer?
5. Trafiksituationen vid skolan behöver ses över.
6. Vad gör kommunen för att hålla liv i byarna och att det inte ska bli en avveckling i byarna?
Abbekås
7. Trottoar vid Tennisvägen/Sockenvägen?
8. Farthindren på Sockenvägen är för stora, många vänder för man tror inte vägen fortsätter,
kan man ändra dessa farthinder?
9. Vabacken lekplats är fin men cykelfällan är borta.
Svar: Den kommer upp igen.
10. Vad händer med cyklar som ligger slängda?
Svar: Kommunteknik sätter på klisterlappar vid pedalerna/ramen, sitter den kvar ett par
veckor senare, tar kommunteknik ner den till gatukontoret, polisanmäler och sedan skänks
den bort efter en tid om ingen saknat den.
11. Missionshuset, vad händer?
12. Bättre skyltning till hamnen önskas.
Dybäck
13. Bingsmarkens Camping, vad händer? Önskar bättre skyltning att det är en allmän badplats.
Svar: Arrendet är uppsagt men arrendatorn ska driva det även 2018. Pontus Åkesson är
fastighetsansvarig och kommer att ansvara för frågan.
14. Möte mellan Skurups kommun och EON ägde rum 31/10, vad hände på mötet? Nya
ledningen och nedgrävning av ledningar i Dybäck.
V Nöbbelöv
15. V Nöbbelöv har lutande lyktstolpar, när ska de åtgärdas?
16. Hur ser Skurups kommun på Svaneholms slott? Varför stöttar inte kommunen.?
7) Övriga frågor
Det varierar mycket från möte till möte hur många som kommer till våra möten. Byalagsrådet
beslutar att framöver ska anmälan ske till det byalag som står som värd för mötet senast två dagar
innan.

9) Avslutning
Nästa möte är torsdagen den 7december i Tingaröd hos Roland men Magdalena och Magnus har
svårighet med denna dag. Magdalena stämmer av med Magnus om ev nytt datum.
Nästa förberedande möte och årsmöte är torsdagen den 8 februari 2018 i Slimminge.
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