Protokoll från Byalagsrådets möte 2015-05-11 kl 19:00-20:30 i Slimminge
Närvarande:
Roland Persson, V Nöbbelöv, ordförande
Torgny Ohlsson, V Nöbbelöv
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård
Stig Hall, Dybeck
Pontus Svefors, Abbekås
Viveca Kristiansen, Dybeck
Thomas Söderberg, Slimminge
Maria Olsson, Slimminge
Magdalena Hellström, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
2) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3) Val av justeringsperson
Thomas justerar dagens protokoll.
4) Föregående mötesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar, som godkändes och lades till handlingarna.
5) Frågor att ta upp med kommunen:
V Nöbbelövs byalag
1. Linje 302 går fortfarande inte till tågstationen i Rydsgård enligt Skånetrafikens tidtabell. Vad
blev sagt och vad blev resultatet på mötet 13/3?
2. VA-plan, hur är förutsättningarna att få upp en ledning till Nöbbelöv?
Dybeck
3. Utvecklingsråd, Pierre skulle ta upp det med näringslivet, vad har hänt?
4. VA-planen, har man tagit beslut i KF?
Rydsgård
5. Vad får byalaget göra i t ex naturparken? Vad finns det för regler kring anordning av
”lekplatser”?
6. Man vill fortfarande ha informationstavlan flyttad.
7. Vad händer kring trafiksituationen i Rydsgård? Man skulle göra punktinsatser, vad innebär
det, vad är det för punktinsatser?
8. Man vill ha tillbaka soptunnan på torget och mot stationen.
9. Varför har man tagit ner skyltarna med hundlatrinpåsar?
10. Klagomål på att bänkarna är smutsiga och i dåligt skick.
11. Listor med nyinflyttade till Skurups kommun saknas sedan ett år tillbaka?

Slimminge
12. Utvärdering av blinkade trafikljus
Skivarp
13. Ärendet ang macktomten i Skivarp, man önskar att tomten snyggas till snarast.
14. Samma fundering som V Nöbbelöv, se fråga 1
15. Ordningsproblem vid skolorna, Niklas har framfört det till skol- och utbildningsförvaltningen
men vem eller var på kommunen ska man vända sig på kommunen vid problem? Blir det
någon generell kontaktmöjlighet?
16. När kommer den nya cykelledsplanen som planarkitekten arbetar med?
17. Trafikhindren på cykelvägarna i Skivarp skulle åtgärdas, är alla trafikhinder åtgärdade?
18. Gräsklippning där Möllan stod, det är ett problem att man endast klipper runt kanterna, där
valborgsfirandet äger rum slår man inte gräset alls. Kan det göras till valborg, en gång om
året? Vad blev resultatet av samtalet med Håkan Svensson?
Bakgrund: För ca 20 år sedan skapades gräsytan där valborg har firats sedan dess. Den
muntliga överenskommelsen var att Anders Karlsson upplåter sin mark för allmänhetens
disposition om kommunen klipper gräset på den skapade gräsytan. Detta har också
kommunen gjort fram till nu, då kommunen ensidigt bryter sitt löfte utan att meddela någon
berörd i Skivarp. Konsekvensen blev att vi fick vädja till ideella krafter för att möjliggöra årets
valborgsfirande i Skivarp utan att riskera gräsbrand.
6) Övriga frågor väckta på mötet
Viveca berättar att en person ringer upp byalagen ang vindkraft, vill ha möten med byalagen.
Hänvisar att han talat med Magdalena Hellström och det har han gjort och blivit informerad om
kommunens policy kring detta, inget annat och inte heller med någon uppmaning att tala med
byalagen.
Fiber
Magdalena har pratat med Erland Holmkvist, Skurups Elverk ang hur läget ser just nu.
Beställningarna trillar in men långt ifrån alla är registrerade. Man hoppas vara ikapp med registrering
av beställningar under v 21. Man kan skönja att i vissa områden är där fler beställningar gjorda bl a i
områdena kring Raby, Stenberget och Villie/Vidarp/Ekarp. Ett uppsamlande informationsmöte i
Folkets Park 19 maj kl 19 för landsbygden.
Kommande mötesdagar med politiker: 1/6 i Rydsgård och 3/11 i Dybäck.
Förberedande möte: 12/10 kl 19:00 i V Nöbbelöv

Roland Persson, ordförande

Thomas Söderberg, justerare

Magdalena Hellström, sekr

