Protokoll från Byalagsrådets möte 2013-09-12 kl 19:00-21:00
Närvarande:
Roland Persson, V Nöbbelöv, ordförande
Torgny Ohlsson, V Nöbbelöv
Sten Wemmert, Skivarp
Gun Olsson, Skivarp
Leif Johansson, Rydsgård
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård
Stig Hall, Dybeck
Pontus Svefors, Abbekås
Viveca Kristiansen, Dybeck
Magdalena Hellström, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet för öppnat.
Ulf Östrand, ordförande Skurups Elverk och Erland Holmkvist, projektledare och konsult informerar
om Skurups bredband, se bilaga Skurups bredband.
2) Val av justeringsperson
Sten Wemmert justerar dagens protokoll.
3) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4) Föregående mötesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar, som godkändes och lades till handlingarna.
5) Året som gått
Verksamhetsberättelse för 2014; 3 förberedande möten och 3 möten med politiker.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingar med tillägg att Ingmar Thoren informerade om
hastighetsplanen på mötet i november.
Ekonomisk rapport med en ingående balans på 726,58 kronor och utgående balans på 726,58 kronor.
6) Årets som kommer
Val av ordförande - Roland Persson valdes till ordförande
Val av vice ordförande - Sten Wemmert valdes till vice ordförande
Val av kassör, - Torgny Ohlsson valdes till kassör
Val av revisor - Mats Olsson valdes till revisor
Kommande mötesdagar med politiker: 10/3 kl 19:00 i Abbekås (Magdalena kontaktar Pontus för ett
ok) någon gång i v 22 i Rydsgård och v 45 i Dybäck .
Förberedande möte: 4/5 kl 19:00 i Slimminge och 12/10 kl 19:00 i V Nöbbelöv.

7) Frågor att ta upp med kommunen:
Skivarp
•
•
•
•
•
•

Ärendet ang macktomten i Skivarp skulle upp i KS 5/11, hur blev beslutet?
Linje 302 går fortfarande inte till tågstationen i Rydsgård enligt Skånetrafikens tidtabell.
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?
När kommer den nya cykelledsplanen som planarkitekten arbetar med?
Trafikhindren på cykelvägarna i Skivarp skulle åtgärdas, när sker det?
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?

Dybäck
Önskar löpande information om bredband.
Rydsgård
•
•
•
•
•
•

Förra gången tog man upp att man inte borde ha bark vid skaterampen men den är kvar.
Hålor i vägen uppe vid skolan. (Detta kan man anmäla via Fixa min gata
www.skurup.se/24091 )
Det är ett stort behov av uppmålning av parkeringsplatserna vid V Storgatan.
Anslagstavlan vid torget är fortfarande inte flyttad.
V Storgatan mot stationen, där bör vara soptunnor på båda sidor.
Underhåll av naturstigen och naturparken ska kommunen nu stå för men vad händer?

Byalagsrådets gemensamma frågor
Hastighetsplanen, planen har antagits men när genomförs det?
VA-planen var är man i processen?

Roland Persson, ordförande

Sten Wemmert, justerare

Magdalena Hellström, sekreterare

