Minnesanteckningar från Byalagsrådets möte 2016-06-14 i Slimminge
Närvarande:
Roland Persson, V Nöbbelöv, ordförande
Cecilia Svensson, Skivarp
Gun Olsson, Skivarp
Rolf Övergaard, Rydsgård
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård
Stig Hall, Dybeck
Birgitta Persson, Dybeck
Viveca Kristiansen, Dybeck
Robert Aveling, Slimminge
Maria Olsson, Slimminge
Thomas Söderberg, Slimminge
Pierre Esbjörnsson, Skurups kommun
Magdalena Hellström, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
2) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4) Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna
5) Frågor att ta upp med kommunen:
Rydsgård
1. På torget finns det ett hål till julgranen och skyddet som ligger ovanpå är löst. Kan detta
åtgärdas?
Svar: Vi tittar på det och försöker att lösa det.
2. Hur fungerar det med rensning av Skivarpsån, vems skyldighet är det? Dikningsföretagen?
Svar: Det är dikningsföretagens ansvar att sköta rensningen av Skivarpsån, där ett som går
igenom i Rydsgård.
3. När man kommer in i Rydsgård från E65 till höger finns en stor gräsmatta som man nu inte
klipper. Varför inte?
Svar: Man klipper inte på grund av den biologiska mångfald. Pierre undersöker möjligheterna
med Håkan om man kan klippa.
4. Rydsgård har ett erbjudande till Skurups kommun, det är att Rolf Övergaard tillsammans med
Leif Olsson kommer för att träffa Kommunteknik för att berätta hur man skulle kunna sköta
Naturparken.

Svar: De är välkomna att ta kontakt med Kommunteknik, Håkan Svensson.
5. Rydsgård önskar ljus runt dammen, nu när idrottshallen kommer på plats också. Det
utlovades att det skulle med i upphandlingen men det kom tydligen aldrig med? Där är
belysning vid dammen men inte till?
Svar: Det finns för närvarande inga planer på att ljussätta runt dammen. Det primära just för
tillfället är att byta ut kvicksilverarmaturer mot energisnålare armaturer på det befintliga
belysningsnätet.
6. Förslag från byalaget på ny plats för återvinningsstationen är vid bensinmacken in på Lars
Mårtens väg när/om Lantmännens tomt blir såld.
Svar: Det är ett bra förslag om det finns plats för fordonen där.
7. Vad händer i frågan ang offentlig toalett i Rydsgård?
Svar: Ska undersöka förslaget med Rydsgårdshus.
Slimminge
8. Hur går det med bredbandsutbyggnaden? Nu släcker man ju ner det fasta nätet i Havberg.
Skurups Elverk har svarat på frågan om hur det går i Skivarp och Rydsgård tätorter att de har
slut på sina pengar och de inte kommer att bygga ut mer just nu. Stämmer det?
Svar: Skurup fick inga stödmedel i förra utlysningen, Bjärekraft fick allt. Nu har Skurups
kommun lämnat in en ny ansökan där man utökat täckningsgraden. Skurups kommun har
utökad borgensramen vilket betyder att vi kan bygga ut oavsett om än i något långsammare
takt än om vi får stödmedel. Besked om stödmedel från Jordbruksverket kommer inom kort.
Dybäck
9. Byalaget vill ha effektivare byalagsmöte, max tre frågor/byalag. Tydligare svar och feedback
från kommunen och politiken inom rimlig tid. Efterlyser också det vi kommit överens om
tidigare med att vi skulle ha ett tema per gång. Leif försökte bjuda in gäster denna gång men
tyvärr kunde ingen komma. Vissa ärenden kommer upp gång på gång.
Svar: Pierre tar det med sig men det är också upp till varje mötesdeltagare hur mötena blir.
10. Vad händer i frågan om utvecklingsråd, byalaget upplever inte att man fått svar på frågan.
Svar: Pierre hittar ingen som har ett intresse av att starta upp utvecklingsråd varken i
näringslivsrådet eller i byalagsrådet.
11. Kommun skulle trycka på Eon ang nedgrävning av ledningar, hur har det gått? Just nu är det
stora problem, strömavbrott varje natt.
Svar: Det görs, nu när vi gräver ner fiber grävs ledningarna också ner.
Skivarp
12. Macktomten ser väldigt fin ut så byalaget vill ge beröm nu.
Svar: Tack.

13. Önskemål om mer bebyggelse i Skivarp.
Svar: Det finns ett litet intresse för att köpa. Kommunen ska träffa ett byggföretag.
24 villor på gång i Abbekås.
14. Fortsatt problem med trädgårdar och buskar som växer ut över gång- och cykelvägar. Ska det
göras någon ny policy kring detta, förutom foldern som man redan använder?
Svar: Vi har skickat ut lappar till många fastighetsägare att de ska klippa in sina buskar/träd,
om de inte gör detta så skickas våra påminnelser till Bygg & Miljöenheten som kan utdöma
vite. Denna process tar tid, men det är så vi måste handskas med denna typ av ärenden.
15. Offentlig toalett central i Skivarp önskas.
Svar: Finns inga planer på det just för tillfället. Ett förslag är att man använder byalagets
toalett men enligt byalaget är det inte möjligt.
16. På byalagets styrelsemöte kom det synpunkter kring skadegörelsen och buslivet på skolans
område och att socialen har blivit inkopplad, tråkig utveckling. Vad gör kommunen för att
motverka?
Svar: Vi har satt upp moskitos, en låda som man har på väggarna. Ultrahögt ljud som gör att
man mår fysiskt dåligt. Flyttas runt efter behov. Anställt två fältsekreterare som ska arbeta
ute i förbyggande syfte, se Inblick v 20 http://www.skurup.se/1924
6) Vid mötet väckta frågor, övrigt samt information
Pierre informerar:
•
•
•
•
•
•

Derome bygger i Skurup vid Söderslänt och Skurupshem bygger vid Östergatan
Arbetar för att kunna bygga mer bostäder
Vi ska prova att bygga utan detaljplan på Pilgården-området, istället ska vi bygga endast med
bygglov
Ombyggnation Gågatan, Stortorget och sedan Järnvägsgatan
Om allt som går som det ska som kommer det inom ett par veckor lämnas in bygglov för
byggnation i kvarteret Anna
Mackleanskolan, just nu upphandling av partnering, ett något annorlunda sätt att bygga.
Priset ska inte vara det avgörande utan livscykeln. Innan midsommar ska vi utvärdera
anbuden.

Roland Persson, ordförande

Magdalena Hellström, sekreterare

