
Protokoll från Byalagsrådets möte 2017-01-19 i Skivarp 

Närvarande: 
Leif Johansson, Rydsgård  
Lisbeth Johanessen, Rydsgård  
Roland Persson, Västra Nöbbelöv 
Torgny Olsson, Västra Nöbbelöv 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Gun Olsson, Skivarp  
Stig Hall, Dybeck  
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Birgitta Persson, Dybeck 
Olle Nilsson, Abbekås 
Håkan Svensson, driftschef serviceförvaltningen, Skurups kommun 
Gun Andersson, sekretrare, Skurups kommun 
 
1) Mötet öppnas 
Ordförande förklarade mötet för öppnat och hälsar byalagens medlemmar och personal från Skurups 
kommun välkomna. 

2) Information från serviceförvaltningen Skurups kommun 
Håkan Svensson, driftchef för serviceförvaltningen Skurups kommun, informerar om vad som är på 
gång i kommunen: 
* VA-projekt i Abbekås, beräknas färdigställt i april-maj 2017 
* belysning på lekplatserna i Abbekås ses över 
* belysningen på övriga lekplatser i kommunen ses över 
* belysning ska finnas på kommunens utegym 
* södra delen av Kungsgatan ska byggas om 
* detaljprojektering i Janstorp och Östra Vemmenhög under 2017 för utförande under 2018 
* förprojektering i Västra Nöbbelöv om VA-utbyggnad för utförande under 2019 
* detaljprojektering på Södergatan i Skurup 
* träff med Rydsgårds byalag om ombyggnad av lekplats 
* flera av kommunens gräsmattor läggs i träda, dels för kostanden, dels för miljön, en annan fauna 
ska skapas 
* badbryggan i Abbekås hamn ska tas upp tidigare 
* gatubelysningen som idag är kvicksilver ska bytas ut mot LED-lampor med mätning 
* papperkorgarna i vid naturområdet i Rydsgård är bortagna pga att någon tömde kattsand i dem 
* Håkan Svensson har önskemål om att man mailar in problem med gator, belysning eller andra 
problem som tillhör serviceförvaltningen. Hanteringen går fortare då än om man anmäler det via 
”Fixa min gata”. Mail till hakan.svensson@skurup.se  
* Håkan kontrollerar huruvida lekplatsen vid Bruksgården saknar belysning 
* Med anledning av många medborgarförslag om en hundrastgård har Håkan har undersökt hur/om 
andra kommuner har upplåtit mark för hundrastgårdar 

2) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3) Val av justeringsperson 
Cecilia Svensson, Skivarps byalag, väljs att justera dagens protokoll. 

mailto:hakan.svensson@skurup.se


4) Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 
 
5) Året som gått 
* Verksamhetsberättelsen läses upp, godkänns och läggs till handlingarna 
* Den ekonomiska rapporten godkänns och läggs som bilaga till protokollet 
 
6) Året som kommer 
* till ordförande väljs Roland Persson, Västra Nöbbelövs byalag 
* till vice ordförande väljs Lisbeth Gjöl-Johannesen, Rydsgårds byalag 
* till kassör väljs Torgny Olsson, Västra Nöbbelövs byalag 
* till revisor väljs Mats Olsson 
 
7) Frågor att ta upp med kommunen: 

Rydsgård 

1. Det finns ett murket träd vid stationen i Rydsgård som bör tas bort 
2. Vid evenemang i den nya idrottshallen parkerar man bakom de boendes bilar så att de inte 

kan komma ut. Vad görs åt detta? 
3. Tågets förskola blir ingen förskola. Varför? Blir det inget där? 
4. Toaletten på Rydsgårdshus skulle bli en offentlig toalett. Vad händer?  

Dybäck 

5. Vid högvatten, som vid stormen kring jul, strömmar vatten långt in på land. Hur planerar 
kommunen i framtiden så att det inte händer något allvarligare?  
Samma sak gäller med åarna.  

Abbekås 

6.  Missionshuset, vem är ägare? Har det hänt något?  
 Birgitta Persson har mailat kontaktuppgifter till Pierre Esbjörnsson  

7. Gamla skolan i Abbekås, som innehåller bibliotek och byalagslokal behöver rustas upp.  
8. Mackleanskolan, vad händer med nybyggnationen? När kommer det igång? Vad händer med 

den gamla skolan? 
 

8) Övrigt 
* Gun Olsson, Skivarps byalag avgår efter nästa möte 

9) Avslutning 
* Ordförande tackar för visat intresse och meddelar att nästa möte är den 23 februari i Rydsgård 

 

 

Roland Persson  Cecilia Svensson  
ordförande    justerare 


