
Minnesanteckningar byalagsråd i Dybeck/Hörte 2019-11-26 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen: 
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Bernd Becker, Dybeck 
Thomas Söderberg, Slimminge 
Robert Aveling, Slimminge 
Mikael Werner, Rydsgård 
Leif Johansson, Rydsgård 
Lisbeth Johannessen, Rydsgård 
Roland Persson, V Nöbbelöv 
Kim Hansen, Skivarp 
Henrik Svärd, Skivarp 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Sven Rosengren, Abbekås 
Susanna Lanelius, Dybeck 
Kristina Alwén, Dybeck 
Johan Bolinder, Skurups kommun 
Magdalena Hellström, Skurups kommun 

1) Mötet öppnas 
Ordförande förklarade mötet för öppnat. 

2) Godkännande av dagordningen och föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och ligger som underlag till dagordningen som godkändes  

3) Frågor att ta upp med kommunen:  

Skivarp 

1. Ingen fråga utan mer feedback på att det var en bra trygghetsvandring som genomfördes i 
Skivarp 191104 då man hade en generell översyn kring t ex avsaknaden av belysning, var 
upplever man ”bus”, problem o s v.  
Återkoppling: Positiv respons även från Polisen. 

Rydsgård 

2. Påminnelse om toaletten i Rydsgård, hur går det? 
Svar: Den är inte bortglömd men inte heller direkt prioriterad. I samband med 
ombyggnaden av stationsområdet har man undersökt möjligheterna att bygga en toalett likt 
den offentliga toalett som finns vid stationsområdet i Skurup, kostnaden för en liknande 
toalett skulle uppgå till ca 750 tkr. I dagsläget har inte förvaltningen bestämt sig för om 
toaletten ska byggas, då det är mycket skadegörelse på den som finns i Skurup, så inget 
beslut ännu. 
 

3. Trafiksituationen på Södergatan är ohållbar, mellan Skateboardbanan och pizzerian är där 
mycket barn som rör sig. Vad kan man göra för att förbättra trafiksituationen? 



Svar: Kommunen kan införa parkeringsförbud för att få bort bilarna och den skymda sikten. 
 

4. Det finns en liten park vid Järnvägsövergången, Ö Storgatan. Finns det något namn på 
parken, om det inte finns kan byalaget komma med förslag? 
Svar: Den har inget namn men driften på Kommunteknik kallar den för Trekanten. Det är 
möjligt att lämna namnförslag till Samhällsbyggnadsberedning som sedan tar beslut i frågan. 

Dybeck 

5. På kommunstyrelsens senaste möte informerades det om beslutet att Telia lägger ned Ö 
Vemmenhögs telestation. Byalaget vill gärna ha information om vad som händer, vad gör 
kommunen? 
Svar: Telia stänger ner nätet 2020-11-30 i Östra Vemmenhög, då det är dyrt att underhålla, 
detta drabbar 38 abonnenter. Skurups Elverk erbjuder fiberanslutning som alternativ. 
 

6. Hur står det till med kultur- och aktivitetsbidragen?  Byalaget har fortfarande inte fått 
information om bidrag. 
Svar: Beslutades för några veckor sedan och det har skickats ut besked i mitten av november 
för redovisning i december. Johan bedömer att man kan förlänga tidsfristen för redovisning 
med tanke på omständigheterna. 

Abbekås 

7. Byalaget fick svar om sin lokal på förra mötet, att skolan inte ska rivas och Johan uppmanade 
till en dialog med Skurupshem. Är det kommunen som initierar denna dialog och kontakt? 
Svar: Byalaget kan kontakta Skurupshem själv.  
 

8. Enligt FTI:s förslag så ska återvinningsstationen ska placeras vis Kalmarvägen-Skolvägen 
(Pumphuset) men denna placering tycker inte byalaget är ok.  
Just nu är Abbekåsborna dessutom hänvisade till Skivarp men där är alltid fullt, det är hög 
tid att hitta en hållbar lösning. 
Svar: Det är FTI som styr detta och det är FTI som föreslår var den ska ligga. Kommunen 
kommer att pröva detta med bygglov. Johan kontrollerar vem det är lokalt på Skurups 
kommun man ska prata med denna fråga om. 
 

9. Kustförvaltningsplanen, vem är ansvarig tjänsteman? Hur går man vidare med planen? 
Abbekås byalag är gärna delaktiga. 
Svar: Det är Corfitz Nelson som är ansvarig tjänsteman, han börjat påbörjat en aktivitetsplan 
och gör kostnadsberäkningar. De åtgärder som ska göras 2020 måste ske inom ramen för 
kommunens budget. Corfitz kommer att bjuda in föreningen ”Rädda stränderna” och 
byalagen första halvåret 2020. Corfitz är även med i olika kunskapsbyggande 
samverkansytor.  Det kommer att påbörjas en inmätning av kuststräckan under 2020, 
byalagen får gärna vara med. 
 

10. Den s k seabin i Abbekås hamn är borttagen nu, varför? 
Svar: Den är upptagen för att den inte ska frysa sönder. 



 
 
V Nöbbelöv 

11. I Skivarp körde man i vintras sönder en dagvattenbrunn på Landsvägen v 101, det står vatten 
en meter ut när det regnar, man är medveten om problematiken då man har satt ut varning 
men det görs ingen åtgärd. 
Svar: Det är Trafikverkets väg, kommunen kommer att påtala bristen till Trafikverket. 

Gemensamma frågor från byalagsrådet 

12. Varför finns det inget övergångsställe vid första rondellen när man kommer norrifrån på väg 
102, Föreningsgatan? 
Svar: Där finns ett medborgarförslag med trafiksäkerhetshöjande åtgärder, tjänstemännen 
utreder just nu frågan, så denna fråga får vi återkomma till. 
 

13. Byalagsrådet efterlyser den utlovade utvärderingen av blinkade ljus vid övergångsstället vid 
Östergård? 
Svar: Serviceförvaltningen konstaterade att det var ett ärende från 2015 som avslogs för att 
man redan gjort en utredning. 
 

14. Det har tillskapats parkeringsplatser på södra sidan av Fabriksgatan mellan Södergatan och 
Kyrkogatan men där är inte 2 h-parkering, varför inte? 
Svar: Det var 2 h från början men ingen använde dem och därför ändrade man till 24 h. 
 

15. Buss 315 går upp till Svaneholms Allé men det verkar vara få resenärer, varför marknadsför 
man inte linjen bättre? 
Svar: Den kommer att upphöra 15/12 p g a för få resande (0,3 resande/avgång, 650 
personer har åkt totalt) vilket inte är hållbart ur vare sig miljö-, klimat- eller ekonomiskt 
perspektiv. 
 

16. Byalagsrådet har önskemål om att kommunen initierar till ett möte med Trafikverket så att 
alla byalagen kan ta upp sina frågor och problem med vägar som Trafikverket ansvarar för. 
Svar: Johan har diskuterat frågan med Serviceförvaltningen. Man har haft problem med 
kommunikationen en längre tid med Trafikverket men nu har den blivit något bättre. 
Förvaltningen är orolig att det tar fokus från de stora frågorna. Johan förordar att 
byalagsrådet trycker på Trafikverket gemensamt istället. Använd gärna deras felanmälan 
https://www.trafikverket.se/tjanster/Anmal-skador-och-brister/ 
 

17. Vad och vilka frågor har förhandlats på det mötet som redan har hållits med Trafikverket? 
Svar: Lite osäkerhet kring vilket möte som åsyftas på. De möten som har ägt rum har 
mestadels rört frågor kring södra förbifarten och tvåspårigt mellan Skurup-Rydsgård. 
 

18. Ska GC-vägen Abbekås byggas 2024 eller ska det börja planeras då? Och vilken dragning 
planeras? 
Svar: Planeringen börjar 2022, byggnation 2026, färdig år 2027. Vi kontrollerar om det finns 
någon planerad dragning av GC-vägen redan i nuläget. 
 

https://www.trafikverket.se/tjanster/Anmal-skador-och-brister/


19. Finns det en förteckning över utsmyckning, statyer och konst i det offentliga rummet? 
Svar: Ja, det finns en förteckning, kommunen har en intern databas RegitArt. Det är tyvärr 
inget material som allmänheten kan nå. Kommunen har bara endast en klientinloggning. Om 
ni har frågor kring konst och utsmyckning, kontakta kultursamordnare Ann-Charlotte 
Oredsson Holm ann-charlotte.oredssonholm@skurup.se 

4. Övrigt 

Det har skickats en remiss till ordförande i Byalagsrådet på ”Förslag till klimatstrategi och energiplan 
för Skurups kommun 2020 – 2030” den finns också att läsa på https://www.skurup.se/klimat-och-
miljo remissvaren ska vara Miljöstrategiska enheten tillhanda senast 22/1 2020. Byalagsrådet ska 
skicka ett gemensamt remissvar, så skicka in era förslag senast den 7/1 till 
magdalena.hellstrom@skurup.se  så sammanställer Magdalena ett svar och skickar tillbaka till er för 
godkännande. 

Man ser inte att det finns ett handelsområde i Skurup. Kan man skylta detta bättre? 
Svar: Kommunen har fått nej på sin ansökan från Trafikverket om digital skylt. Tam Retail som sköter 
etableringen på handelsområdet funderar på att låta tillverka en gigantisk skylt som ska stå inne på 
handelsområdet som Trafikverket då inte kan påverka. 
 
Många fastighetsägare upplever att de stora pumparna som gårdarna kring Hörte och Dybeck har 
installerat har påverkat deras vattenförsörjning. Ordförande upplyser om att gårdarna har fått 
vattendom, de har därmed godkännande at ta vatten. 
Svar: Vi återkommer med återkoppling i ärendet. 

Belysning vid återvinningstationen i Skivarp efterlyses, det är dock FTI som ansvar för 
återvinningssationen  
Svar: Vi tar frågan med oss. 

När planerar man utbyggnad av E65?  
Svar: År 2022 

5. Nästa möte 
Förberedande möte (årsmöte) i Abbekås 4/2 kl 19.00 
Möte med politiker i Skivarp 3/3 kl 19.00 
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 
 

Magdalena Hellström 
Sekreterare 
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