Minnesanteckningar från Byalagsrådets möte i V Nöbbelöv 2017-12-14
Närvarande:
Kim Hansen, Skivarp
Lisbeth Mirveus, Abbekås,
Leif Johansson, Rydsgård
Lisbeth Gjöl Johannessen
Viveca Kristiansen, Dybeck
Birgitta Persson, Dybeck
Roland Persson, V Nöbbelöv
Cecilia Svensson, Skivarp
Lars Nyström, 2:e vice ordf, Skurups kommun
Magnus Alm, Kommunstyrelsens ordf, Skurups kommun
Magdalena Hellström, sekreterare, Skurups kommun
1) Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
3) Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
4)Frågor att ta upp med kommunen:
Skivarp
1. Det regnar in genom portarna i gamla brandstationen. Träet är ruttet runt glaslisten och de
är endast 5 år gamla. Hur går man vidare? Vem står för kostanden?
Svar: Det borde vara garanti på arbetet. Så i första hand ska det kollas upp, Cecilia
kontrollerar med Ranie Snickerier som gjort portarna..
2. Önskar badbrygga i Mossbystand, det lär finnas ett gammalt beslut. Kommer det att bli en
badbrygga?
Svar: Det finns en flotte men den tas in varje år efter sommarsäsongen. Det har även skrivits
en motion, diarienummer KS 2013.476 där yrkar man bifall till motionen och motionen
hänskjuts till budgetgruppen. Det har dock inte har tillkommit några investeringspengar till
badbryggan detta äskande har strukits till förmån för andra äskande inför år 2018 men får
lyftas igen inför 2019. Man måste också ta hänsyn till strandskyddet.
3. Det finns relativt ny belysning i Skivarp som man upplever är svag, varför?
Svar: Alla lampor styrs med skymningsrelä men många stolpar är för korta och då får man
inte rätt spridning på ljuset. De korta stolparna kommer att bytas ut med tiden men just nu
är fokus på att byta ut stolpar som är rostiga och som riskerar att brytas av vid fundamentet.
Rydsgård
4. Toaletten Rydsgårdshus, vad händer?
Svar: Fastighetsförvaltaren hänvisar till stadgarna för stiftelsen, det är stiftelsen själv som ska
ombesörja och bekosta underhållet. Stiftelsen får beställa arbetet av exempelvis

Skurupshem och sedan landar det i att kommunen tar kostnaden. Magnus tar frågan med sig
och pratar med Pontus och Håkan och ser till att det blir löst.
5. Trafiksituationen vid skolan behöver ses över. Finns det något dokument där man kan läsa
om de förslag som funnits och de konsekvenser de skulle innebära?
Svar: I detaljplanen Parkgatan -Norregatan.
6. Vad gör kommunen för att hålla liv i byarna och att det inte ska bli en avveckling i byarna? Är
det någon som aktivt arbetar med frågan?
Svar: Näringslivsstrategen arbetar med b l a centrumutveckling. Vi har en ökad inflyttning
och ju fler invånare vi blir desto mer service kan vi också få underlag för. Ev skulle vi kunna
genomföra någon form av dialogmöte och workshop under våren för att involvera invånarna.
Följdfråga, har Skurupshem några byggplaner i de andra tätorterna förutom Skurup?
Svar: Den privata marknaden är igång i Rydsgård, därför har inte Skurupshem några
byggplaner där.
Abbekås
7. Trottoar vid Tennisvägen/Sockenvägen?
Svar: Det finns i dagsläget inga planer på att göra någon trottoar vid
Tennisvägen/Sockenvägen.
8. Farthindren på Sockenvägen är för stora, många vänder för man tror inte vägen fortsätter,
kan man ändra dessa farthinder?
Svar: Detta var ett önskemål från Byalaget för många år sedan att ha dessa farthinder. Om
man vill ändra dessa farthinder så bör man förankra detta med byalaget och andra boende i
Abbekås med en skrivelse med namnunderskrifter. Gör man detta så tar kommunteknik upp
frågan och eventuellt göra något som håller över tiden.
9. Vabackens lekplats är fin men cykelfällan är borta.
Svar: Cykelfällan kommer upp igen.
10. Vad händer med cyklar som ligger slängda?
Svar: Kommunteknik sätter på klisterlappar vid pedalerna/ramen, sitter den kvar ett par
veckor senare tar kommunteknik ner den till gatukontoret, polisanmäler och sedan skänks
den bort efter en tid om ingen saknat den.
11. Missionshuset, vad händer?
Svar: Magnus har satt sig in i frågan men kommunen gör ingenting i denna fråga. Ny
information är att det ska säljas.
12. Bättre skyltning till hamnen önskas.
Svar: Den skyltning som finns idag är tillräcklig och Trafikverket vill inte ha för många skyltar
utmed sin väg.
Dybäck
13. Bingsmarkens Camping, vad händer? Önskar bättre skyltning att det är en allmän badplats.
Svar: Arrendet är uppsagt men arrendatorn ska driva det även 2018. Man kommer titta över
hela ärendet kring arrende, camping och utveckling av turismen längs kuststräckan. Pontus
Åkesson är fastighetsansvarig och kommer att ansvara för frågan.
14. Möte mellan Skurups kommun och EON ägde rum 31/10, vad hände på mötet? Gäller nya
ledningen och nedgrävning av ledningar i Dybäck.
Svar: Det har varit två möten med EON, där de har berättat om sina planer för att förbättra
nätet. Nu när det grävs till fiber har det tyvärr grävts av en del kablar. De tycker att det är

bättre om det är luftledningar, de gav inga löften om att de ska läggas ned inom en
överskådlig tid. Kommunens fokus är att det ska grävas ner.
V Nöbbelöv
15. V Nöbbelöv har lutande lyktstolpar, när ska de åtgärdas?
Svar: Beställning är gjord hos kommunens entreprenör, förhoppningsvis så blir det åtgärdat
innan julhelgen.
16. Hur ser Skurups kommun på Svaneholms slott? Varför stöttar inte kommunen?
Svar: De två föreningarna fick för ett par år sedan 250 000kronor för att ta fram
utvecklingsförslag för Svaneholmsområdet. De två föreningarna skulle resonera kring detta
och komma tillbaka till kommunen med gemensamma, konkreta förslag. Sedan skickade
endast en av föreningarna in en ansökan till kommunen, därför sa kommunen nej till detta.
Nu har kommunen tagit bollen igen och ska boka in ett möte förhoppningsvis innan jul med
båda föreningarna.
5) Övriga frågor
Uppstartsträff för föreningsråd den 18/12, Magdalena skickar ut den information som gått ut till
föreningar.
Översynen av den politiska organisationen, vad händer? KF presidium bjuder in den parlamentariska
gruppen för att diskutera de synpunkter som kommit in och kommer sedan att besluta hur man går
vidare.
6) Avslutning och nästa möte
Nästa förberedande möte och årsmöte är torsdagen den 8 februari 2018 kl 19:00 i Slimminge.
Nästa möte med politiker är den 1/3 kl 19:00 i Skurup, mötesplatsen Skurups Sparbank. Magdalena
bokar.

//Magdalena Hellström
sekreterare

