
Minnesanteckningar byalagsråd 2022-02-08 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen:  
Anmälda: Cecilia Svensson och Kim Hansen Skivarp, Bernt Becker, Viveca Kristiansen Dybeck, Leif 
Johansson, Mikael Werner, Lisbeth Gjöl Johannesen Rydsgård, Maria Olsson, Ann-Sofi Einbjörn 
Slimminge, Roland Persson och Bo-Inge Hansson V Nöbbelöv, Lena Axelsson, Åsa Ekblad och 
Magdalena Hellström Skurups kommun 
 
1) Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna  
 
2) Godkännande av dagordningen  
Föregående protokoll från 2022-01-18 ligger som underlag som dagordning. 
 
 
3) Frågor att ta upp med kommunen  
 
Västra Nöbbelöv 

1. Utvecklingen av Mossbystrand och kiosken, hur går det? 
Svar: Kring utvecklingen av Mossbystand händer inte så mycket men naturligtvis har man 
ögon på den och Länsstyrelsen har gett tillstånd till att bygga brygga strax utanför 
naturreservatet vid rökeriet, österut. Ernst och Laura har i dagarna fått en förfrågan om de 
vill förlänga sitt kontrakt, kommunen inväntar svar. 
 

2. Kollektivtrafiken är dålig i byarna, linjer försvinner, är det meningen att det ska vara så? 
Svar: Beklagligt och tråkigt, kollektivtrafiken är viktig. Tilläggstrafik och kompletteringstrafik, 
löser inte alla problem tyvärr. Kollektivtrafiken är ingen kommunfråga utan det är en regional 
fråga. Här ser vi en pandemieffekt, för regionen har det blivit en prioritering på vården men 
vi får hjälpas åt att trycka på för att vi ska kunna åka kollektivt. Tips Flyingebygden buss. 
 

3. Översiktsplanen, vad är status?  
Svar: Det är en lång och bra process. Länsstyrelsen har begärt förlängd svarstid. På väg upp 
för antagande inom de närmsta månaderna. 

 
Skivarp 
 

4. På Lokvägen är beläggningen på vägen mycket dålig, det utlovades asfaltering för många år 
sedan men inget har skett, när blir den asfalterad? 
Svar: Det beror på investeringsbudgeten, investeringarna tittar man just nu över 
prioriteringsordningen på och kan därför inte svara exakt idag. 
 

5. Gång- och cykelvägen väster om Lokvägen är väldigt mörk, kan man ordna belysning? 
Svar: Kommunteknik har inte fått just denna synpunkt tidigare, att det upplevs mörkt och 
otryggt på just denna GC väg men Kommunteknik kommer att titta vidare på det. 

6. Det talas om en utbyggnad av wifi-punkter. Om det blir aktuellt hade det varit bra med en 
sådan punkt i Skivarp på torget vid gamla brandstationen. Men detta är önskvärt i alla 
tätorter och byar. På samma gång ska man kanske passa på att använda sig av LoRaWan. 

 
Dybeck 
 

7. På Bingsmarkens camping är det fortfarande kaos på parkering under sommartid, finns det 
någon lösning?  
Svar: Det är en fråga som har varit aktuell en längre tid. Kommunen har ingen lösning då man 



inte har större plats än vad där är. Många bilar parkerar på Dybecksvägen vilket hindrar 
framkomligheten för t ex Räddningstjänsten, detta bör man ta upp med Polisen.  
Följdfråga: Kan man få ta del av utredningen om husbilsparkering som er person gjorde 
tillsammans med Henrik Lundblad? Kommunen kollar upp. 
 

8. Hur går det med cykelväg från Ö Vemmenhög ner mot kusten och Bingsmarken? Likaså hur 
går det med cykelväg Abbekås-Skivarp? 
Svar: Cykelväg Ö Vemmenhög-Kusten ligger som en lägre prioriterad sträcka i kommunens 
cykelplan vilket innebär att vi inte kan säga när eller ens om vi kommer bygga denna.  
Kommunfullmäktige fattade beslut den 30/8 2021 om att ingå medfinansieringsavtal med 
Trafikverket om cykelväg Abbekås-Skivarp och Skivarp-Torsjö. Beräknat färdigställande är år 
2026.  
 

Rydsgård 
9. Allsången kan man inte arrangera den även i Rydsgård inte bara i Skurup? 

Svar: Det är ett bra förslag och initiativ. Tidigare, när vi hade en kultursamordnare, så 
försökte man sprida allsången till andra delar i kommunen, däribland Abbekås. Men det är 
också en budgetfråga då vi varken har en kultursamordnare eller medel till att arrangera fler 
än två allsånger under sommaren, så under 2022 blir allsången i Stadsparken, den 6 juli och 3 
augusti (preliminära datum). Dock har byalaget möjlighet att på egen hand med hjälp av 
bidrag (ansöka hos kommunen) och hjälp från kommunen (tips och råd) arrangera sin egen 
allsång i Rydsgård. 
 

10. Det finns många frågor kring trafiken i Rydsgård men också många förslag och idéer. Kan 
man anordna ett möte med frågestund tillsammans med Trafikverket och Skurups kommun 
för att lyssna in Rydsgårdsborna? 
Svar: Självklart ställer vi oss positiva till ett möte mellan Rydsgård, Skurups kommun och 
Trafikverket. Viktigt är att ha ett par konstruktiva förslag att diskutera. För att få ut så mycket 
som möjligt vore det bästa om vi kan skicka över förslagen till Trafikverket redan innan 
mötet.  

 
11. Hur ska alla barn får säker skolväg, hur ska man ta sig från de nybyggda områdena till skolan? 

Det saknas t ex trottoar vid infarten mot Lögshögsgården.  
Svar: Skurups kommun har en dialog angående denna fråga med Trafikverket men väntar på 
deras svar, hur de ställer sig. 

12. Bunkern vid skolan, vem förvaltar den nu? Tidigare var det civilförsvaret, är det kommunen 
nu?  
Svar: Det är Skurups kommun som förvaltar den. Fastighetsförvaltare är Pontus Åkesson. 
Följdfråga:  vad ska man göra med den? 
 

13. När skolan är klar finns önskemål om att anordnas en visning/öppet hus av Rydsgårdskolan 
för Rydsgårdsborna. 
Svar: Skol- och Utbildningsförvaltningen svarar att de gärna visar upp skolan och självklart är 
det möjligt.  
Följdfråga: Kan man anordna Öppet Hus på Hallenborg innan skolan flyttar till nya lokaler? 

 
Slimminge 
 
13.  Kan vi ha mötena i kommunhuset? 
Svar: Ja, det är möjligt att ha byalagsrådsmötena i kommunhuset om rådet vill. Respektive byalag 



bestämmer om man vill arrangera mötet i sina egna lokaler eller nyttja kommunen lokaler. 
 
 
5) Nästa möte  
 
10  maj V Nöbbelöv och 31 maj kl 19.00 Slimminge 
 
 
6) Avslutning  
 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 


