Minnesanteckningar från Byalagsrådets möte 2015-03-10 kl 19:00-21:00 i Abbekås
Närvarande:
Sten Wemmert, Skivarp, vice ordförande
Britt-Marie Larsson, Skivarp
Leif Johansson, Rydsgård
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård
Stig Hall, Dybeck
Pontus Svefors, Abbekås
Viveca Kristiansen, Dybeck
Thomas Söderberg, Slimminge
Pierre Esbjörnsson, Skurups kommun
Lars Nyström, Skurups kommun
Magdalena Hellström, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
Ordförande för kvällen Sten Wemmert förklarade mötet för öppnat och hälsade Lars och Pierre
särskilt välkomna.
2) Godkännande av dagordningen
Dagordningen baseras på föregående protokoll och godkändes.
3) Föregående mötesanteckningar
Genomgång av föregående protokoll, som godkändes och lades till handlingarna.
4)Kommande möten
11/5 kl 19:00 Förberedande möte i Slimminge
1/6 kl 19:00 i Rydsgård med politiker
12/10 kl 19:00 Förberedande möte i V Nöbbelöv
3/11 kl 19:00 i Ö Vemmenhög med politiker
5) Frågor att ta upp med kommunen:
Skivarp
•

Ärendet ang macktomten i Skivarp skulle upp i KS 5/11, hur blev beslutet och vad är
planerna?
Svar: Fastigheten Skurup-Skivarp 21:1 är förvärvad av kommunen. Det är stort tryck på
trygghetsboende men finns inga beslut vad man ska göra med tomten.

•

Linje 302 går fortfarande inte till tågstationen i Rydsgård enligt Skånetrafikens tidtabell.
Svar: Kommunen har fått till sig att så är fallet men ett möte med Skånetrafiken är inbokat
till den 13/3 kl 9:00 och då tar man upp det igen.
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?
Svar: Det är på kvällarna det händer bl a vid gamla sockerbruket, SSPF (Skola, Socialtjänst,
Polis och Fritid) är informerad. Är det i Skivarp vid skolan det händer så kontaktar man rektor

•

Sara Åberg. Det har blivit ett missförstånd i frågan, man efterlyser ett generellt
telefonnummer eller e-post dit man vänder sig.
•

När kommer den nya cykelledsplanen som planarkitekten arbetar med?
Svar: Cykelplanen är i stort sett klar men ska inarbetas i översiktsplanen, översiktsplanen
kommer att antas under år 2016. Byalagen önskar att den går på remiss till byalagen.

•

Trafikhindren på cykelvägarna i Skivarp skulle åtgärdas, när sker det?
Svar: En del är åtgärdade, övriga kommer att åtgärdas under våren.

•

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?
Svar: Kommunen äger inte området och klipper inte på privat mark. Bo Anders Karlsson är
markägare och upplåter marken om kommunen sköter det som man gjort i 50 år. Pierre tar
upp frågan med Håkan Svensson.

Rydsgård
•

Förra gången tog man upp att man inte borde ha bark vid skaterampen men den är kvar.
Svar: Man kommer inte ta bort barken men kommer inte heller att fylla på med mer bark.

•

Hålor i vägen uppe vid skolan. Detta kan man anmäla via ”Fixa min gata”
www.skurup.se/24091 Ta gärna också ett foto, så ser de som ska åtgärda vad man behöver
med sig ut.
Svar: Hålorna är fixade idag 10/3, asfaltering på Västergatan och Norregatan sker under
sommaren.

•

Det är ett stort behov av uppmålning av parkeringsplatserna vid V Storgatan.
Svar: Man vet inte riktigt vilken parkering som avses. Det är vid gamla Föreningssparbanken
på höger sida, strax innan järnvägsövergången om man kommer västerifrån, framför
Knutsäters hus. Det finns behov av uppmärkning och ev staket.

•

Anslagstavlan vid torget är fortfarande inte flyttad.
Svar: Man vill ha den flyttad till rabatten vid posten gula postlåda.

•

V Storgatan mot stationen, där bör vara soptunnor på båda sidor och hundlatriner.
Svar: Håkan förklarar att man får räkna mellan 200-300 m mellan soptunnorna, de har inga
ekonomiska möjligheter till fler.

•

Underhåll av naturstigen och naturparken ska kommunen nu stå för men vad händer?
Svar: Håkan har haft en genomgång under våren 2014 med ansvarig från byalaget med vem
som sköter vad. Kommunen sköter endast det som är kommunägd mark d v s Naturparken.

Naturstigen ligger på privat mark och det kan inte kommunen sköta. Byalaget kan ansöka om
bidrag för driften av naturstigen. Byalaget bör boka ett nytt möte med Håkan Svensson.
Abbekås
•

•

•
•

Man har dikat på ett sådant sätt på vägen mellan Skivarp och Abbekås att nu upplever man
att vägen blivit smalare så det har blivit en större trafikfara.
Svar: Trafikverkets väg, de dikar enligt gamla dikningskartor.
Kommunen har kallat till möten angående byggrätter i strandnära område men byalaget har
inte blivit inbjudna men det tycker man att man borde ha blivit.
Svar: Det är endast de berörda som blivit inbjudna. Men Pierre tar frågan med sig
Det finns möbler i hamnen men det är i mycket dåligt skick. Håkan säger att det är inte
kommuntekniks ansvar. Vems ansvar är det?
Byalaget får idag ett lokalbidrag som gör att de kan hyra lokalen av Skurupshem. Men de
skulle gärna vilja få t ex målat och slipat golvet. Hur gör andra byalag?
Svar: De flesta får material men gör arbetet själva.

Byalagsrådets gemensamma frågor
•

Hastighetsplanen, planen har antagits men när genomförs det?
Svar: Myndighetsnämnden för miljö och byggnad har 2014-11-13 antagit hastighetsplanerna
för genomförande. De nya hastigheterna planeras att träda i kraft under våren 2015
(sannolikt i maj), då nya skyltar kommer att sättas upp. Sammanfattningsvis är den antagen
och Trafikverket har heller inget att erinra.

•

VA-planen var är man i processen?
Svar: Den har passerat kommunstyrelsen och ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

6) Övriga frågor
- Är det en hundrastgård man håller på att göra vid återvinningscentralen?
Pierre informerar om att det är högt tryck på bredband, man har fått bra respons i tätorterna. Man
anställer en person till som arbetar med fiberutbyggnaden.
Pierre berättar om motionen om utvecklingsråd i kommunen. Magdalena skickar ut motionen samt
protokollsutdrag av beslutet i kommunfullmäktige så får man ta upp det i respektive byalag. Pierre
tar upp frågan med näringslivet.
Den nya belysning som sätts upp lyser endast rakt ner, det sprider inte ljuset så bra som de gamla.
Det är väl för att det enregibesparande, man får titta på det men det är väl det utbud som finns nu
men Pierre tar frågan med sig.
Utsmyckningsgruppen kom till för drygt två år sedan handel, kommun och byalag. Mestadel endast
Rydsgård byalag som varit delaktigt. Magdalena bjuder in alla byalags ordförande.
Magdalena Hellström, sekreterare

