
Byalagsrådet Skurup
Svar på frågor ställda på mötet i maj 2012 där inget representant för kommunledningen var 
närvarande.
Idag ( 12/9 2012 ) har jag fått svar på frågorna från Niklas Sjöberg. Bifogar de härmed.

1. Avloppsfrågan söder om Östra Wemmenhögs kyrkby. Inga planer för kommunalt avlopp via 
Skurups Kommun eller att ansluta sig till Trelleborg som är aktuella. Vad som händer i framtiden är 
det svårt att spåekulera kring.

2. Vi driver fortfrande frågan om Hållplats invid Hörte hamn, men det finns inte med i det nu 
pågående projektet med gång- och cykelväg, vilket vi beklagar.

3. Vägen vid Ågården har vi framfört önskemål om att trafikverket tittar på detta en gång till. Ingen 
återkoppling ännu.

4. Naturstig/motionsslinga invid Skivarp. Det är korrekt att vi erbjudit oss att vara så kallad 
projektägare om projketet godkännes som ett leaderprojekt. Detta innebär att administrativt hanter 
fakturor, vara bank m.m, men
inte att projektleda. Vi träffade representanter för byalaget så sent som igår, och hade en dialog 
kring en eventuell leaderansökan.

5. Framförhållningen kring invigningen av torget var enligt min mening väldigt god. Om man inte 
delar uppfattningen tar jag gärna emot de synpunkterna på nästa byalagsmöte.

6. Vi har inga planer på att köpa f.d macktomten då vi redan äger mycket så kallad tomtmark i 
Skivarp.

7. Problem med biltrafik i vägtunnelni i Rydsgård har framförts både till polisen och till 
trafikverket. Synpunkter har också framförts till Skånetrafiken och trafikverket om att belysningen 
bör vara tänd längre.

8. Jag är personligen positiv till att en Leaderprojektansökan lämnas in kring skateboeartramper i 
Rydsgård. Det är Kommunfullmäktige som slutligen bestämmer i frågan, vilken prövas då ansökan 
finns upprättad.

9. Åtskilliga förslag om tillskapande av hundrastgårdar har kommit in för behandling. Hittills har 
beslutet blivit att skicka desamma till kommunens budgetgrupp som inte prioriterat detta.

10. Information kring fritidsgårdar lämnas lämpligen av ansvarig förvaltningschef Marcus Willman.

11. De åtgärder som efterlyses vid torget i Rydsgård, kommer vi uppdra till den nya chefen Håkan 
Svensson att titta på. Han får även titta på önskad hc-parkeringsplats vid Tempo.

12. När det gäller utökad parkeringsplats vid byahuset konstaterade vi tidigare att Skurupshem äger 
frågan.

MVH

Niklas Sjöberg
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