
Minnesanteckningar från byalagsråd 2022-05-31, Slimminge 
 
Närvarande representanter från byalagen och kommunen:  
Marie-Louise Borg - Abbekås, Viveca Kristiansen – Dybeck, Mikael Werner och Lisbeth Johannessen 
- Rydsgård, Ann-Sofi Einbjörn och Maria Olsson - Slimminge, Cecilia Svensson och Kim Hansen - 
Skivarp, Roland Persson och Bo-Inge Hansson - Västra Nöbbelöv Lena Axelsson, Åsa Ekblad och 
Magdalena Hellström - Skurups kommun 
 
1) Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
2) Godkännande av dagordningen  
Föregående protokoll ligger som underlag för dagordningen som godkändes. 
 
3) Frågor att ta upp med kommunen  
 
Skivarp 

1. Det byggs en ny förskola i Skivarp, byalaget vill gärna att det anordnas någon form av öppet 
hus på Schiffendorf, är det möjligt? 
Svar: Ja, det är möjligt att anordna men vi har i dagsläget inget datum. Vi återkommer. 
 

2. Hur blir det med planteringen söder Landsvägen (mitt emot Schiffendorf)? Tidigare sågade 
man ned granarna och nu befarar man att ogräset kommer att växa. Vem kommer att sköta 
denna yta? 
Svar: Kommunteknik kommer att sköta ytan och slå gräset med slaghack. 

 
Västra Nöbbelöv 

3. Vem tar ansvar för snöpinnarna som ligger i gräset vid vägkanterna? De tas inte bort men de 
bör tas bort då de är i plast. 
Svar: Detta är Trafikverkets ansvar, kommunen kommer att påpeka detta till dem. 
 

Slimminge 
4. Det finns inget övergångsställe vid rondellen på Föreningsgatan, trots att det finns 

busshållplatser på båda sidor? 
Svar: I samband med VA-arbetet till Postpac där de nu håller på att etablera sig, kommer 
man att bygga gång- och cykelpassage. 

 
Dybeck 

5. Det närmar sig badsäsong och byalaget vill igen ta upp frågan kring parkeringsplatser i 
Bingsmarken, blir det någon åtgärd? 
Svar: Kommunen äger ingen mark som man kan anlägga parkering på. Så inom överskådlig 
tid finns det inga planer för utbyggnad.  
Följdfråga: Kan man undersöka norr om vägen om kommunen kan köpa mark? 
 

6. I de lokala ordningsföreskrifterna § 18 och 21 så står det olika sträckningar angivet, varför är 
det inte samma som gäller för hundar respektive ridning? När det gäller ridning är det bara 
halva stranden västerut till Tullstorpsåns mynning men det står 500 meter när det gäller 
hundar. Det saknas dessutom skyltar om ordningsföreskrifterna i Bingsmarken.  



Svar: Det är Kommunfullmäktige som beslutar om ordningsföreskrifter, det kan möjligtvis 
vara olika bedömningar då djuren är olika stora. Kommunteknik kollar upp skyltar. 

 
Abbekås 

7. Varför har man tagit bort hundlatrinerna? Nu gör hundarna sina behov längs med Vindarnas 
väg och österut och det plockas inte upp. Detsamma gäller närmare in mot Abbekås från 
Vindarnas väg och västerut. Önskemål att de fås tillbaka, då det finns ett stort behov av dem.  
Svar: Man plockade bort dem för att de fylldes med hushållsavfall. Det är tillåtet att slänga 
latrinavfallen i de vanliga papperskorgarna. Vi kan prova att sätta dit dem igen. 
 

8. Byalokalen är i stort behov av renovering, både fönsterrenovering och fasadrenovering. Kan 
Skurupshem skjuta till pengar så kan byalaget göra arbetet, även köket. Lokalen är viktig för 
sammanhållningen och samkväm. 
Svar: Fasadrenovering är beställd som ska vara klar till semestern. 1/9 kommer målningen att 
vara klar. Fönster klara i november. Taket renoverades för mindre än ett år sedan. Invändigt 
har Skurupshem inte fått några propåer om renovering men de tar gärna kontakt med 
byalaget. Magdalena vidarebefordrar byalagets kontakt Marie Louise Borg 070-355 9173 till 
Skurupshem så kommer en projektledare ut och tittar.   
 

9. Byalaget vill gärna ha en julgran utanför byalokalen istället för i hamnen, då detta blir mitt i 
byn.  
Svar: Det är fullt möjligt att ha en gran på platsen, det är Skurupshems tomt. 
 

10. Hastigheten på Kalmarvägen norrut är hög, trots att det finns åtgärder för att minska 
hastigheten, så räcker det inte till. Byalaget vill ha 30 km/h istället för 40 km/h 
Svar: Byalaget kan kontakta kommunteknik som kan utföra trafikmärkning för att ha ett 
underlag för att lyfta det som ett ärende i byggnadsnämnden. (Det är även problem med 
Sockenvägen) 
 

11. Kommunen kör mycket kemikalier i sitt vatten, många upplever att de blir gröna i håret. 
Svar: Anders Densfelt VA-chef svarar att det finns inga kemikalier tillsatta i vattnet, det kan 
dock vara kopparutfällningar. 

 
Rydsgård 

12. Byalaget har nu samlat sina frågor kring trafiken, Mikael skickar över till Magdalena 
för vidarebefordran till Corfitz. 
Svar: Väntar på de sammanställda frågorna från byalaget 
 

13. Hur ska eleverna ta sig till den nya skolan från hela tätorten?  
Svar: Som tidigare samt att det ska anläggas en ny gång- och cykelväg ner till skolan.  
 

14. Det har utlovats ett Öppet Hus på nya Rydsgårdsskolan, när blir det? 
Svar: Öppet hus blir det den 7/9, mer information kommer. 
 

15. Det efterfrågades också Öppet Hus på Hallenborgsskolan innan den rivs, kanske kan 
man passa på att ha öppet hus när de har loppis 21/5? 
Svar: Det har tyvärr varit men kanske kan man samköra i samband med Öppet Hus 
och invigning. 
 

16. Byalaget vill gärna ha tillgång till bunkern i Rydsgård. Kan man få det? 
Svar: Nej, det kan byalaget inte få.  



17. Det har blivit dyrt att söka tillstånd hos Polisen för arrangemang som t ex Hjuldagen. 
Tidigare har det kostat 7-800kronor, nu kostar det nästan 1800kr. Kan kommunen 
göra något åt detta? 
Svar: Nej, tyvärr inte då Polisen äger frågan och sätter sina avgifter. 
 

Kommunövergripande frågor 
18. Skivarps byalag vill ha samma typ av blomsterplanteringar som man haft på torget 

tidigare år. Byalaget vill inte ha stenbumlingar på torget i Skivarp. Detta gäller 
generellt sätt i hela kommunen att man vill ha blomsterdekorationer. 
Svar: Det kommer att komma blomsterarrangemang inom kort i Rydsgård och 
Skivarp. 
 

19. Har vi koll på P-FAS både i vårt befintliga vatten men även vattnet när vi går över till 
Sydvatten? 
Svar: Anders Densfelt VA-chef meddelar att det finns inget P-FAS i vårt vatten, mätningar är 
gjorda av Sweco på uppdrag av Länsstyrelsen. Vad gäller Sydvatten har vi ingen möjlighet att 
kontrollera detta, dock vet vi att de gör regelbundna mätningar. 
 

5) Vid mötet väckta frågor   

20. Nationaldagen, arrangemanget blir mindre och mindre för varje år. Kan man på något hjälpas 
åt göra den mer lockande? Kanske börja med att bjuda in till en kreativ workshop/möte till 
hösten?  
Svar: Vi framför detta till kultur- och fritidschef Anto Tomic.  
 

21. Kan man inte ha information om byalagen i t ex Magasin Skurup eller i Inblick? 
Svar: I Inblick tar vi upp information om den kommunala verksamheten men ev kan vi ta med 
det i Magasin Skurup. Vi tar det med oss inför framtiden. 
 

22. Rydsgård byalag föreslår att byalagsrådet gör en gemensam skrivelse till Hela Sverige ska leva 
angående tillstånd för arrangemang på allmän sammankomst för ideella föreningar.  
Svar: Bra initiativ, Rydsgårds byalag tar fram ett förslag till skrivelse. 

 
Evenemang 
11/6 Invigning av Ängsparken, Västeräng Skurup 
22/6 Midsommarfirande i Slimminge 
24/6 Midsommarfirande, Vabacken 
24/6 Midsommarfirande, V Nöbbelöv 
24/6 Midsommarfirande, Skivarp 
10/7  Kakfest, Slimmingeby 
16/7  Utomhuskonsert med bandet ”Noll koll”, torget i Skivarp 
20/8  Slimminge skördedag, Stubbarp 
15/10  Pantoffelmarknad, torget i Skivarp 
 
 
6) Nästa möte 



6/9 Dybäck Ågården i Skivarp 
4/10 Abbekås 
 
7) Avslutning  
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet  
 
 
Magdalena Hellström 

 

Sekreterare   
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