Minnesanteckningar från Byalagsrådets möte 2017-09-26
Närvarande:
Birgitta Persson
Viveca Kristiansen
Kim Hansen
Cecilia Svensson
Roland Persson
Lisbeth Gjöl Johannessen
Leif Johansson, Rydsgårds byalag
Lisbeth Mirveus, Abbekås byalag
Anders Bengtsson, Abbekås byalag
Lars Nyström, ks 2:e vice ordf Skurups kommun
Magnus Alm, ks ordförande Skurups kommun
Lena Axelsson, kf ordförande Skurups kommun
Magdalena Hellström, sekretrare, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
2) Utvärdering av kommunens politiska organisation, Lena Axelsson kommunfullmäktiges
ordförande
Nuvarande organisation tillsattes 2003, kommunstyrelsens presidium har fått i uppdrag att se över
och utvärdera kommunens politiska organisation. Utvärdera och i mån av behov förändras. Ska träda
i kraft 1 januari 2019.
Byalagsrådet är en remissinstans, när man behöver ha in kommuninvånarnas synpunkter så vänder
man sig till råden. Lena mailar ut dokumentet ”Översyn av den politikiska organisationen”, för mer
information se pdf.
Byalagsrådet måste genomföra en SWOT-analys, synpunkterna ska skickas in till kanslichefen
Cornelia Englen eller Lena Axelsson senast 15 november.
Ibland upplever byalagsrådet att frågor som tas upp inte tas vidare, det händer inte något trots att
det tas upp i rådet gång på gång. Magnus och Lena tar det med sig och återkommer med konkreta
förslag på förbättring framöver.
3) Godkännande av dagordningen
Föregående protokoll utgör underlag som dagordning.
4) Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5) Frågor att ta upp med kommunen:
Dybäck
1. Status på åtgärds- och handlingsplan för erosionen längs kusten?
Svar: Undersökningar är gjorda för 50- och 100-årsperspektiv. Vid Bingsmarken och Mossby
behöver åtgärder göras. Kommunens ansvar är att informera om riskerna men det är
fastighetsägarnas ansvar. Man har gjort en risk- och sårbarhetsanalys men inte några

åtgärder. Det är på väg ett ärende till fullmäktige under oktober-november med förslag att
man bör ta fram en åtgärdsplan.
Abbekås
2. Missionshuset vad händer?
Svar: Just nu är det inte mycket som händer, kommunen har inte för avsikt att agera mot
fastighetsägaren. Magnus kommer själv att ta sig en titt på tomten.
V Nöbbelöv
3. Ny kraftledning från Trunnerup till Skivarp som man vill ha nedgrävd. Vad händer? EON säger
att de samarbetar med kommunen.
Svar: Kommunen har inte haft någon dialog sedan dess, ska träffa EON i oktober tillsammans
med näringslivsrådet och Magnus tar med frågan.
Dybäck tar upp frågan då också med luftledningen som inte är nedgrävd i Dybäck.
Rydsgård
4. Myresjöområdet, vad händer där? Med vägbygge, rondell m m.
Svar: Kommunen är inte involverad, vägen är Trafikverkets ansvar men det bör ske i samråd
med Skurups kommun enligt den ö k som är gjord. Magnus bevakar frågan.
5. Toaletten vid Rydsgårdshus. Vem har ansvaret? Hur långt har det kommit?
Svar: Håkan Svensson och Martin Kalén har varit i kontakt med styrelsen i Rydsgårdshus som
också ställt sig positiv till att anordna en offentlig toalett i Rydsgårdshus. Stiftelsen
Rydsgårdshus är däremot inte villiga att ta kostnaderna vilket föranledde att Skurupshem
fram ett kostnadsförslag på vad det skulle kosta för att iordningställa toaletten i ett bra skick.
Kostnadsförslaget har därefter Martin Kalén skickat vidare oklart vem som ska ta kostnaden
för att renovera toaletten. Magnus tar frågan med sig.
6. Längs med Lögshögsrundan behövs det fler hundlatrintunnor.
Svar: När utegymmet byggs under hösten vid konstgräsplanen enligt överenskommelse med
byalaget så kommer där att bli en ny papperskorg. Om det är den längre rundan som går vid
de gamla lokstallarna så finns där inga planer på att sätta upp några papperskorgar.
7. När, var och hur har man tänkt kring hundrastplatser? Man bör samordna med byalaget.
Svar: Kommunteknik kommer att samordna i dialog med byalaget om var de kan tänka sig en
hundrastgård i Rydsgård, ordföranden har fått frågan i ett mail daterat 29/8-2017 om var de
kan tänka sig att placera en hundrastgård i Rydsgård.
Skivarp
8. Bussförbindelserna från Skivarp till Abbekås och vidare till Ystad och Trelleborg. Problem att
åka kollektivt sedan man tog bort 303:an som gick upp om Skivarp, nu är man hänvisad till
linje 305 och 190 och de bussarna väntar inte in varandra. Likaså om man tar bussen upp till
Skurup. Hur kommer kommunen arbeta vidare med denna fråga, kommer man att ta upp
frågan med Skånetrafiken för att förbättra för invånarna och miljön? Önskemål om
förbättring att 303:an kommer tillbaka och att trafiken utökas kvällstid samt att det blir mer
tid mellan ankomst och avgång.
Svar: Kommunen har en dialog kring kompletteringstrafik, ska träffa Skånetrafiken under

höst/vinter. Linnea Roddar har samlat in kommuninvånarnas synpunkter via sociala medier
och skickat in. Magdalena har skickat in byalagsrådets synpunkter också till Linnea.
9. Problem vid Kyrkvägen och korsningen Banvallsvägen – Torsviksvägen där det växer ut stora
träd ut över vägen. På Nyponvägen är det samma problem.
Svar: Kommunteknik kontaktar fastighetsägarna så att de stammar upp sina träd.
10. Byalaget har fått en önskan om att det ska resas ett minnesmärke av Nils Ahlroth men
byalaget tänker att det kanske mer en fråga för kommunens kulturenhet.
Svar: Magdalena skickar vidare till kultursamordnaren.
11. Önskemål om en badbrygga i Mossbystrand.
Svar: Detta är ett återkommande önskemål som kommer in med jämna mellanrum från olika
håll. Än så länge så har man prioriterat andra viktigare investeringar än badbryggan i
Mossbystrand.
6) Övriga frågor
Kommunen utvecklas positivt, vi blir fler kommuninvånare och får mer skatteintäkter. Mycket
etablering. Klart med utbyggnad och etablering norr om Svaneholms allé. Exploateringsingenjör
rekryterad och började v 39, fastighetschef också rekryterad och börjar inom kort. Skolbygget rullar
på, planerat för ombyggnad och renovering av förskolor. Nästa ks kommer beslut att tas om att
tillsätta en referensgrupp för utveckling av Västra Saritslöv – Västeräng. Kv Anna, Magnus ska träffa
fastighetsägarna tillsammans med Serviceförvaltningen för att förhoppningsvis komma igång med
byggnation.
Bredbandsutbyggnaden, det har grävts men fortfarande har man inte fått fiber. Elverket arbetar på
men ibland tar det stopp p g a markägare.
9) Avslutning
Nästa förberedande möte är torsdagen den 16 november i Skivarp. 7 december är mötet med
politiker i Västra Nöbbelöv.
OBS!! 19/10 träffas vi kl 18:00 i Rydsgård för ett extrainsatt möte för att arbeta med och genomföra
en workshop med anledning av ”Översyn av politisk organisation”.

//Magdalena Hellström

