Minnesanteckningar från Byalagsråd i Västra Nöbbelöv den 28 Februari 2012.
1. Infarten från Skivarp till Västra Nöbbelöv vid Ågården fungerar inte som den
utformats nu. Niklas Sjöberg vidarebefordrar de synpunkter som framförts till de
berörda.
2. Byalagsrådet föreslår ett studiebesök i Malmö för att studera LPS-avlopp.
Leif undersöker möjligheterna till ett studiebesök den 22 Maj.
3. Parkeringen vid stationen i Rydsgård är otillräcklig. Från den asfalterade parkeringen
går en grusväg invid många parkerar idag. I det korta perspektivet tittar vi på om går
att hårdgöra ytterligare ytor i avvaktan på den kommande byggnationen på
Lantmännentomten, och de åtgärder som planeras från trafikverket.
På torgets parkering i Rydsgård är det problem med sikten. Det har tidigare framförts
önskemål om att ta bort vissa buskar. Parkavdelningen får i uppdrag att titta på
problematiken.
Tempo vill ha Hcp-parkering. En sådan kan anordnas inom tomtmark, och är en
frågeställning för verksamheten att ta upp med fastighetsägaren.
Uppföljning av de dåliga trottoarerna längs Storgatan. Problemen har delgivits
Trrafiksverket vilka är huvudman för genomfarten. Några åtgärder i närtid planeras
inte.
Niklas Sjöberg lovar ta upp frågan igen då kommunen träffar Trafikverket.
4. Sophämtning och slamtömning. Ett nytt avtal för dessa båda tjänster börja att gälla i
april 2012. Dessa är upphandlade i konkurrens, vilket lagen om offentlig upphandling
kräver. Kommunfullmäktige fattade beslut om gällande taxor vid sitt sammanträde i
Februari 2012. Någon dispens från matavfallskravet går inte att få, däremot finns
möjlighet att söka tillstånd för att dela kärl för restavfall, matavfall med granne.
Information om den nya renhållningsordningen/avfallsplanen har skett under 2011
genom att dessa dokument varit utställda på kommunens bibliotek. Vidare genom
information direkt till hushållen samt via Kommunens informationsblad Inblick.
5. Cykelvägen från Abbekås till Skateholm kommer att byggas under hösten 2012. När
det gäller busshållplatser på den aktuella sträckan vill Trafikverket trots påstötningar
bland annat från Skurups Kommun inte behålla busshållplatsen vid Hörte hamn.
Kommunen kommer inte att överklaga arbetsplanen för att inte riskera förseningar av
arbetet, men fortsatt verka för att en busshållplats tillskapas i anslutning till Hörte
hamn.
Hörte ruin är privatägd, och ansvaret för denna åligger fastighetsägaren.
6. Trafikverkets projekt att bygga om genomfarten genom Skivarp blir inte klar förrän i
maj månad. Invigning är preliminärt bestämd till den 2 Juni.
Pågatågen använder endast den norra perrongen i Skurup. För att vi ska få full
utväxling av gjorda investeringar på stationsområdet skall båda perrongerna användas.
Frågan kommer att diskuteras med de berörda vid träff som anordnas under våren
2012.
Inom kort påbörjar Leny Fastighets AB byggandet av 32 lägenheter i kv Pastorn.
Skurupshem har också lämnat in en bygglovsansökan avseende 32 lägenheter i kv
Bengt. Vidare kommer sannolikt kommunstyrelsen att anta detaljplanen för kv Anna i
maj månad. När det gäller skyltning från Skurup mot Skivarp har byalaget och
kommunen gemensamt försökt få tillstånd för detta från Trafikverket. Tyvärr utan att
lyckas, men vi fortsätter påtryckningarna för att få detta genomfört.
När det gäller Södra förbifart eller en Östra förbifart fortgår diskussionerna. Preliminär
kostnadsberäkning tas fram innan beslut fattas i frågan.

När det gäller Natur- och motionsslinga i Skivarp så föreslås detta prövas som ett
Leaderprojekt. Kontakter tas mellan Skurups kommun och byalaget ifrågan.
7. Förslag avseende detaljplan för Abbekås hamn kommer att ställas ut under
våren/sommaren 2012.
Skurupshem kommer under våren att göra en marknadsundersökning avseende
intresset av trygghetsboende i de större byarna i kommunen.
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