Minnesanteckningar från byalagsrådet i Östra Vemmenhög 2015-11-09 kl 19:00-21:30
Närvarande:
Stig Hall, Dybeck
Viveca Kristiansen, Dybeck
Bernd Becker, Dybeck
Leif Johansson, Rydsgård
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård
Torgny Ohlsson, V Nöbbelöv
Sten Wemmert, Skivarp
Gun Olsson, Skivarp
Karin Persson, Slimminge
Thomas Söderberg, Slimminge
Lars Nyström, 2:e vice ordf kommunstyrelsen
Magdalena Hellström, sekreterare
1) Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
2) Föregående protokoll och godkännande av dagordningen
Föregående protokoll godkändes som underlag för dagordning.
3) Christian Lagerblad, utvecklingsingenjör Serviceförvaltningen redogjorde för VA-planen.
4) Frågor att ta upp med kommunen:
V Nöbbelöv
1. Var blir fibern av? Uppdatering till byalagen. Otydlig information på hemsidan. Magdalena
efterfrågar information från Elverket kring status och förmedlar vidare till byalagsrådet.
Svar: Elverket har skickat in ansökan om stödmedel för de områden som uppnått önskad
beställningsgrad för ansökningsperioden. Länsstyrelsen meddelar eventuellt stöd i januari
vilket ger oss indikatorn på hur och var vi ska bygga under nästkommande period.
Information gällande de olika områdenas aktuella beställningsgrad och även områden där
ansökan för stödmedel hos länsstyrelsen lämnats in finns tillgängliga för allmänheten på
www.skurup.se/bredband meddelar Stefan Möller.
2. Linje 302 skulle åtgärdas i och med den nya tidtabellen som kommer i dec. Hur blir det med
stopp i Katslösa? Pierre skulle be Bengt Hagberg kontakta Trafikverket, hur blir det framöver?
Svar: KSAU har träffat trafikutskottet, det är framför men man vet ej hur de ställer sig.
Skivarp
3. Macktomten, man önskar att tomten snyggas till, har kommunen köpt tomten eller inte?
Svar: Enligt Bengt Hagberg äger kommunen tomten.
Då blir det en följdfråga: Varför ligger den fortfarande på Hemnet?

4. Det är fortfarande problem med att häckar växer ut över trottoarer. Kommunen lägger ut
uppmaning och folder sägs det men det sker ingen förändring. Det är nog dags med en ny
uppmaning.
Svar: Rutinerna är sådana att Kommunteknik uppmanar fastighetsägaren att klippa häcken.
Har åtgärder inte skett skickar Kommunteknik ärendet vidare till myndighetsenheten som
gör en skrivelse och ett förtydligande om vad lagen kräver och en uppmaning om att ifall inte
rättelse sker kommer myndigheten lägga ett förslag till beslut om åtgärdsförslag eller
vitesförförläggande. Myndighetsnämnden fattar det slutgiltiga beslutet. Denna process är
väldigt lång, tidskrävande och bevisbördan ligger på myndigheten gällande om ärendet är en
trafikfara, betydande olägenheter för omgivningen eller en annan fara för allmänheten mm.
Är inte denna åtgärd gjord gällande bevis så läggs ärendet ner. Myndighetsenhetens förslag
är att Skurups kommun borde se över ordningsföreskrifterna. Där skulle kanske kunna stå
efter att kommunen uppmanat fastighetsägaren X antal gånger kommer kommunen utföra
åtgärden på den försumliges bekostnad.
5. Gräsklippningen där byalaget har sitt valborgsfirande. Kommunen drar ner sin gräsklippning
och sitt underhåll men man efterlyser dialog med byalagen vad/var man ska prioritera.
Svar: Håkan Svensson och Malin Klasson svarar: Vid detaljplaneändringar och då nya
riktlinjer/policys ska antagas får byalagen med flera möjlighet att yttra sig. Men att alltid föra
en dialog med byalagen gällande allmän platsmark skulle innebära ett ineffektivt arbetssätt
både planeringsmässigt och utförandemässigt för kommunen samt att det vid vissa tillfällen
krävs en snabb återkoppling till tjänstemän och politiker.
6. Cykelplanen, en fråga ang förslag till cykelplan, det står på hemsidan att nu får myndigheter
tycka till? Får inte byalag och kommuninvånare tycka till om förslaget? Varför är den ej
utskickad till byalagen?
Svar: Magdalena har kontaktat Jennie Luthander, planarkitekt och planen är utskickad till
byalagen enligt kontaktuppgifter på resp. byalags hemsida. Man ska absolut tycka till och
lämna remissvar om man så önskar. Bifogar förslag till cykelplan. Otydliga utskick, vad man
ska vara på, det bör förtydligas varför det skickas ut.
7. Det bör informeras igen i Inblick om att man att man får använda ordinarie papperskorgar
som hundlatriner.
Svar: Som vi tidigare har informerat så är detta tillåtet. Personalen som tömmer
papperskorgarna har noterat att det idag är mer blandavfall i papperskorgarna än det var förr
så man har börjat använda dem.
Rydsgård
8. Lekplatsen på Magnus Anders väg är farlig enligt föräldrar i Rydsgård.
Svar: Vid besiktning 2014 var där en lekutrustning som var sönder men som lagades och
sedan blev godkänd. Kommunen kommer att plocka in en oberoende besiktningsman som
besiktigar lekplatsens lekutrustning och om där är något lekmaterial som är dåligt så plockar
vi bort det. Denna lekplats kommer att renoveras och tillgänglighetsanpassas år 2020.

9. Bänkar på torget skulle göras vid, detta är ej åtgärdat.
Svar: Det ska åtgärdas vintern 2015-2016.
10. Ogräsbekämpningen som man genomfört, är det vanligt salt man använt? Det är väldigt
mycket i stora högar.
Svar: Det är vanligt salt, det är lite skonsammare än andra bekämpningsmedel då det är en
naturprodukt.
11. Byalaget accepterar inte att det inte blir någon papperskorg på torget. Nu måste man gå ner
om till Skateboardrampen för att slänga skräp, vilket innebär att skräpet kastas på torget.
Svar: Kommunen kommer inte utöka antalet papperskorgar.
12. Toalett vid Skatebordrampen, kan man ha en bajamaja?
Svar: Inga planer på det, kommunen jämställer platsen med en lekplats. Det är många
inresande till Rydsgård och de har ingenstans att gå på toaletten. Grannarna är trötta på
detta då man uträttar sina behov eller frågar om man får låna toalett. Skivarp har inte heller
någon offentlig toalett.
13. Parkering på V Storgatan, man parkerar långt ut på/över trottoaren, det behöver dras en
linje. (Se byalagets Facebook-sida för bilder)
Svar: Det kommer att dras en parkeringslinje
Dybäck
14. Efterlyser information om VA-planen. Det är beslutat på vårens sista möte att bjuda in
Christian Lagerblad, vilket Magdalena gjort så han kommer på mötet den 9/11.
15. Bredbandsinformation, se fråga 1 för svar.
16. Hur går det med motionen ang utvecklingsråd? Pierre gav näringslivsstrateg Henrik Lundblad
uppdraget och sedan skulle man se om företagen var intresserade men det är inte företagen
som skall vara intresserade, det är vi medborgare som bor i kommunen som skall skapa
utvecklingsråd tillsammans med kommunen, föreningar och näringsliv. Men det behöver
vara kommunens tjänstemän som är sammankallande och "drar igång" rådet. Byalagsrådet
fyller en funktion men vi diskuterar inte utveckling. Hur skall vi få fler servicepunkter till oss
som bor utanför huvudorten Skurup? Hur skall vi samarbeta så handel, banker, kollektivtrafik
mm kan finnas kvar på landsbygden? Vad måste vi göra som bor i byarna och vad är
näringsliv, kommun, ideella aktörer och medborgare beredda att göra? Hur skapar vi
dynamik på landsbygden så den inte dör ut?
Svar: Henrik har inte talat med företagen om detta, Magdalena Hellström pratar med Lena
Axelsson.
17. Bajamajan vid Näsbyholmssjön har nässlor växer upp högt runt om.
Svar: Detta är åtgärdat.

Slimminge
18. Avfallsplan. Om man vill ta hand om sitt eget matavfall så är kostnaden för tillsyn orimlig. Kan
man åtgärda på något sätt?
Svar: Enligt avfallsplanen och renhållningsordningen så kan man i praktiken inte själv utföra
denna åtgärd om att omhänderta eget avfall, dispens medges inte. Man kan göra en anmälan
om att man vill kompostera sitt eget matavfall och denna kostnad debiteras med 2 timmars
handläggningsavgift.
19. I somras läste man i media om ambulanstillgängligheten, hur är det idag?
Svar: Ambulansen är stationerad i Skurup hos Räddningstjänsten, det är Region Skåne som
ansvarar. Inställelsetid 20 min och detta klarar man till 80 %, kvartal 1. Totalt sett uppfyller
leverantören avtalsvillkoren.
20. Slimminge önskar en utökning av antalet P-platser i Slimminge.
Svar: Det finns ingen möjlighet då Skurups kommun inte äger någon mark i Slimminge
förutom skolans mark.
21. Det skulle göras en utvärdering av blinkade ljus vid övergångsstället vid Östergård, har det
gjorts nu?
Svar: Det har inte gjorts någon utvärdering.
5) Övrigt
Utegym, när kommer det till Rydsgård och Skivarp och var kommer det i så fall? Återkommer med
svar på nästa möte.
Sten vill gärna att vi hjälps åt att sprida affischer om Jul i byn.
6) Kommande mötesdagar
Nästa förberedande möte och tillika årsmöte är i Skivarp 11/2, Magdalena bjuder Håkan Svensson.
Tisdagen den 8/3 är nästa möte med politiker i Rydsgård.

Magdalena Hellström, sekr

