
Minnesanteckningar från byalagsråd i Skivarp 2020-03-03 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen: 

Viveca Kristiansen, Dybeck 
Bernd Becker, Dybeck 
Leif Johansson, Rydsgård 
Mikael Werner, Rydsgård 
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård 
Roland Persson, V Nöbbelöv 
Henrik Svärd, Skivarp 
Kim Hansen, Skivarp 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Sven Rosengren, Abbekås 
Leopold Schmith, Abbekås 
Olle Nilsson, Abbekås 
Maria Olsson, Slimminge 
Johan Bolinder, Skurups Kommun 
Lars Nyström, Skurups kommun 
Magdalena Hellström, Skurups kommun 

1) Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2) Godkännande av dagordningen 
Föregående protokoll ligger som grund för dagordningen 

4) Frågor att ta upp med kommunen 

Abbekås 

1. Abbekås byalag har inga nya frågor att ta upp men väntar fortfarande på svar på en del av 
föregående frågor. 

Dybeck 

2. Utvecklingsstödet har inte fungerat under 2019. Det måste finnas tydliga former och tidplan 
för dessa stöd.  
Svar: Serviceförvaltningen är medveten om att det inte har fungerat optimalt när ordinarie 
tjänsteman Martin Kalén varit föräldraledig under 2019. Serviceförvaltningen kommer att se 
över sina rutiner. 
 

3. Den nya arrendatorn håller på att rusta upp Bingsmarkens camping men parkeringsplatserna 
och tillgängligheten måste förbättras/utökas.  
Svar: Serviceförvaltningen svarar att det är arrendatorn som ansvarar och det finns inga 
planer på att utöka antalet parkeringsplatser. Arrendatorn arbetar med att förbättra 
tillgängligheten. 



 

Rydsgård 

4.  Utemiljön vid Tågets förskola är inhägnad och numera låst. Kan den öppnas upp så att 
allmänheten får tillgång till utemiljön? 
Svar: Det vill man inte då det är verksamhet i lokalerna och på tomten. 
 

5. Behov av gång- och cykelväg över ån i Rydsgård. 
Svar: Det är trafikverkets väg men Serviceförvaltningen kommer att lyfta frågan med 
Trafikverket. 

Slimminge 

6. Slimminge byalag har inget att ta upp. 

Skivarp 

7. Återvinningsstationen är mörk, det finns inte tillräckligt med belysning och där är även ofta 
mycket skräpigt, blir ofta full eftersom Abbekås numera nyttjar denna återvinning också. 
Svar: Man kommer att komplettera och byta belysning. 

Gemensam fråga 

8. Hur går det med Kustförvaltningsplanen? 
Svar: Planen är antagen av KF och Serviceförvaltningen har uppdraget att tillsammans med 
Miljöstrategiska enheten och övriga myndigheter att se över vilka åtgärder som ska göras 
samt kostnadsberäkna och prioritera. Fysiska åtgärder blir först under 2021. Tjänstemännen 
deltar i flera olika nätverk och tar in erfarenheter bl a från andra kommuner. 
 

9. Johan Bolinder informerar om vad som är på gång i kommunen: 
 

• Upphandla ett hyresavtal med extern aktör som bygger förskola i Skivarp som 
kommunen sedan hyr, detta för att sedan fasa ut Blåklinten.  
- Följdfråga finns det planer på fler förskolor som ägs av andra?  
Svar: Det bedrivs redan två verksamheter som inte är kommunala verksamheter 
dels i Slimminge och på Västergatan 44. 

• Ta fram plan för trygghetslägenheter, just nu tittar man på olika alternativ.  
• Planeras för SÄBO (Särskilt boende/äldreboende) upphandling under mars, kanske 

kan man påbörja byggnation i slutet på 2020.  
• Man kommer inom kort att börja anlägga byggvägar på Västeräng. 
• Ny förskola i Skurup 
• Ny skola i Skurup och till det kopplat en idrottshall 
• Ny skola i Rydsgård 
• VA-investeringar 



• Skurups Elverk, Skurupshem, Kommunteknik och Räddningstjänsten, alla ligger i 
centralt belägna lokaler. Utreda ev gemensamt tekniskt kontor och sedan sälja av 
tomterna som de verksamheterna ligger på. Får se var det landar under våren. 

• Abbekås GK ev utbyggnad av fler tomter, seniorboendekoncept.  
• Mackleanskolan, förhoppningsvis rivning inom kort.  
• Arbetar med att flytta verksamheter och samla dem i fastigheter som vi själva äger. 
• För att kunna bygga ut Pilgården måste vi hitta en lösning på trafikproblematiken 

och komma överens med Trafikverket. 
• Förtätningsprojekt, kv Anna, Västeräng och Woody-tomten 
• TAM Retail som arbetar med etableringarna på handelsområdet tror att de två sista 

tomterna ska vara sålda innan sommaren 2020. Och att det ska vara färdigutbyggt 
under 2021. 
 

10. Det är ofta vattenläckor, finns det någon underhållsplan?  
Svar: Kommunen har reningsverk och tog för 11 år sedan beslut om att ansluta till 
Sydvatten. 200-400 mkr slipper vi i investeringar när vi ansluter oss till Sydvatten. Då får vi 
möjlighet att lägga pengar på underhåll på ledningsnätet istället. Det finns en tanke att man 
ska bolagisera VA-verksamheten. Vi har ett välutbyggt nät men inte så många invånare i 
förhållande. 

 

9) Nästa möte 
Förberedande möte i Rydsgård 12/5 kl 19.00 
Möte med politiker i V Nöbbelöv 2/6 kl 19.00 
Förberedande möte i Slimminge 13/10 kl 19.00 
Möte med politiker i Dybeck 3/11 kl 19.00 

10) Avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

Magdalena Hellström 
Sekreterare 
 

 


