Minnesanteckningar från Byalagsrådets möte i Östra Vemmenhög 2013‐10‐15 kl 19:00‐21:00
Närvarande:
Roland Persson, V Nöbbelöv, ordförande
Sylve Söderström, Dybeck
Gun Olsson, Skivarp
Leif Johansson, Rydsgård
Lisbeth Gjöl‐ Johannessen, Rydsgård
Henrik Knutsäter, Rydsgård
Stig Hall, Dybeck
Viveca Kristiansen, Dybeck
Thomas Söderberg, Slimminge
Niklas Sjöberg, Skurups kommun
Pierre Esbjörnsson, Skurups kommun
Magdalena Hellström, Skurups kommun
Erland Holmquist var inbjudan för att informera om bredband på landsbygden, summering:








Det finns 2 % fiberanslutna hushåll i Skurup
Basnätet finns på plats sedan 2006 (ägs av Tele2)
Omvärldspunkter finns i Skurup, Rydsgård, Abbekås, Skivarp, Ystad kommun har lagt två
punkter vid Mossbystrand och Rynge.
20 % har fiber i Sverige
Viktigt med ett öppet nät, där man köper anslutning och sedan hyr tjänst för internet, tv,
telefoni
Länsstyrelsens stödfinansiering krävs för utbyggnad på landsbygden
För att bygget ska gå ihop krävs att 65 % beställer

1) Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet för öppnat
3) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
4) Föregående mötesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar, som godkändes och lades till handlingarna.
5)Frågor att ta upp:
Skivarp




Den smala infarten till torget, man säger att det har blivit ett missförstånd, frågan är då är
missförståndet ut klarat?
Svar: Niklas visade på förslag på förändring.
Häckar som går ut över gångbanor, det skulle ev projektanställas någon som jobbade med
detta, hur gick det med det har någon projektanställts?
Svar: Kommunteknik lägger infoblad i postlådan hos de som inte sköter sina häckar, om det





inte åtgärdas tar Olle Pålsson över och skriver ett föreläggande. Tyvärr har det inte
projektanställts någon då man inte har resurser att handleda någon projektanställd.
Blinkande övergångsställen, vad visade utvärderingen som skulle göras i våras? Finns det
planer på fler och i så fall var?
Svar: Man tycker att det fungerat bra. Det finns budget för 2 st/år det är inte planerat var de
ska placeras.
Hastighetsplan för byarna, när kommer det?
Svar: Det kommer att tas fram förslag under våren 2014, Ingmar Thorén kommer att ta sig an
detta för Abbekås, Skivarp, Rydsgård och Slimminge.

V Nöbbelöv


Ang busslinje 302, har det önskemålet gått vidare, blir det nu en förändring att den går bort
till stationen/Familjehälsan och inte endast till Bruksgården?
Svar: Det har framförts förslag på förändring.

Dybeck




Fiber till byarna. Vad kan göras? Vad kan byalagen själva göra?
Svar: Vi har fått mer information av Erland Holmquist idag.
Kommunens bredbandspolicy ska vara klar kring årskiftet 2013/2014, därefter tar man fram
en plan.
Grusvägarna fortsatt dålig skötsel, vad görs?
Svar: Det är inte kommunen som ansvarar för detta utan NCC, kommunen har framfört det.
Det är Trafikverket som har avtalet med NCC.

Rydsgård










Ang synpunkterna på Östra Storgatan.
Svar: Ta kontakt med Ingmar Thorén som tar det med Trafikverket i sin tur
Nationaldagen, marknadsföringen till alla föreningar är dålig, föreningar som ställer upp
borde få något. Dåligt med barnfamiljer som besöker evenemanget. Får man dit fler
föreningar får man nog dit familjer. Alla som medverkade i tåget bjöds på fika men de som
stod i tälten fick inte någon fika. Känsla av att det är ett nationaldagsfirande för dem i
Skurups tätort. Kanske skulle man kunna ha en arbetsgrupp för nationaldagsfirande?
Svar: Vi tar frågan med Eva Bergstrand, och att en arbetsgrupp ska bjudas in i god tid.
De nya tågtiderna är ett problem, man har dragit in den sena turen. Det har blivit svårare att
ta sig från Malmö för de som arbetar sent. Kommunikationer över lag vill man ta upp, nord‐
sydlig riktning samt anslutningstrafik.
Svar: Kommunen är också missnöjd. Nu är det flaggat för att man ska lägga in fler turer igen.
Parkering vid torget, vad händer?
Svar: Det ska åtgärdas men det finns ingen tidplan, det blir inte innan vintern ev nästa år.
Väg och gångbanor är i dåligt skick, vägen mellan järnvägen och Familjehälsan är mycket
dålig, är det kommunens väg?
Svar: Enligt policy ska det vara lagat inom 48 h. Kommunen tar tag i det och åtgärdar i så fall.
Parkering för pendlare är ett annat problem. Niklas har lovat att det ska dit ett bärlager för
att förlänga pendlarparkeringen tillfälligt vid Lantmännen.





Svar: Nu är detaljplanen färdig och då ska man bygga permanent. Men KS har uppdragit åt
Serviceförvaltningen att göra nu.
Anslagstavlan på torget vill man flytta så att den står vid postens brevlåda.
Svar: Inga problem, det kan åtgärdas.
Önskemål att få ljus/lyktstolpar vid dammarna då det är många som går där.
Svar: Det går tillbaka till vår policy, det är den som gäller.
Ambulansen håller ofta med blåljusen vid bommarna vid tågspåren.
Svar: Ambulansen vet att de har möjligheten att ringa Skånetrafiken, så det ska inte vara
några problem.

Abbekås










Är det planerat att asfaltera Fiskarevägen? Det vill man inte från byalagets sida.
Svar: Det finns inte några sådana planer från Skurups kommun.
Hastigheten på Kustvägen är hög, har man funderat på hastighetstavlor?
Svar: Det är en fråga för Trafikverket men kommunen kan framföra önskemålet.
På Sockenvägen finns stora tunnor utplacerade för att sänka hastigheten men nu har
växligheten i dem blivit hög och bred och skymmer istället sikten. Man vill ha tunnorna kvar
men vill ha blommor istället för träd.
Svar: Önskemålet ska vi framföra till Serviceförvaltningen
Informationstavlorna i Abbekås, man vill ha skyltar men de ska vara uppdaterade och snygga.
Vid tennisbanan, hamnen och affären.
Svar: Vi tar frågan med oss och får titta över det.
Lekplatsen Nils Holgerssons väg ska göras i ordning år 2015, tveksamt om den håller till dess.
Svar: Vi tar frågan med oss.
Önskemål cykelväg Abbekås‐Skivarp.
Svar: GC‐plan kommer att antas.
Blir det något äldreboende i Abbekås?
Svar: Särskilt boende har vi Bruksgården, Flintebro, Lillgården och har inga planer på fler
särskilda boende. Trygghetsboende har vi på Tegelbruksområdet.

6) Sammanträdesdagar 2014
Två möten med kommun, två förberedande möten. Känns som om det är långt mellan mötena.
Möten år 2014 är; 11/2 kl 19:00 förmöte i V Nöbbelöv, 4/3 Skivarp, 8/4 förmöte.
7) Övrigt
Viveca Kristiansen informerar: Hela Sverige ska leva en riksorganisation, man kan via dem få goda
exempel på vad som är gjort på landsbygden på andra platser i landet. Man kan också söka och få
bidrag om man är med i föreningen. Man blir medlem genom att registrera sig i bygdebanken.

Magdalena Hellström, sekreterare

