
Protokoll från byalagsråd i Slimminge 2019-02-19 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen: 

Viveca Kristiansen, Dybeck 
Robert Aveling, Slimminge 
Michael Andersson, Rydsgård 
Lisbeth Gjöl Johannessen, Rydsgård 
Roland Persson, V Nöbbelöv 
Thomas Söderberg, Slimminge 
Maria Olsson, Slimminge 
Thommy Sköld, Slimminge 
Henrik Svärd, Skivarp 
Kim Hansen, Skivarp 
Magdalena Hellström, Skurups kommun 
 

1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
2. Dagordningen godkändes 
3. Till justerare valdes till Maria Olsson 
4. Föregående minnesanteckningar och protokoll lästes och lades till handlingarna 
5. Ordförande redogör för årets som gått, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 
6. Årets som kommer. Till ordförande väljs Roland Persson, till vice ordförande väljs Lisbeth Gjöl 

Johannessen, till kassör väljs Torgny Olsson och till revisor väljs Mats Olsson. 
7. Frågor att ta upp med kommunen: 

Västra Nöbbelöv 

1. Roland Persson vill rikta en eloge till Skurups kommuns entreprenörer när de har grävt till 
fiber i Västra Nöbbelöv. 

2. Hur har det gått med VA-anbuden, är de öppnade?  

Rydsgård 

3. Frågor från föregående möten som inte är besvarade: Toaletten i Rydsgård och soptunnor på 
torget. 

4. När Information Skurup förmedlar biljetter till evenemang tar man ut en förmedlingsavgift på 
5 %, vilket känns dyrt. Kan man titta över detta? 

Slimminge 

5. Om och när blir det cykelväg till Slimminge? Hur ser det ut genomföreandet av de åtgärder 
som beskrivs i cykelplanen? 

6. Det genomfördes en trygghetsvandring i Slimminge, vad blev det för resultat? Vilka åtgärder? 
7. Vid återvinningsstationen i Slimminge är det väldigt skräpigt, papper och plast blåser och 

ligger i vägkanterna runt omkring. Kan man ordna vindskydd här för att förhindra att skräpet 
sprids? Det är även väldigt mörkt här, kan man ordna belysning? 

8. Fyrfackskärl hur blir det, hur blev beslutet i KF? 



9. Det sägs att eleverna från åk 4-6 ska gå i Skurup fr o m ht -19, stämmer detta? Om de ska 
flyttas dit blir det ännu färre elever i Slimminge och vad händer då med skolan? 

10. Slimminge önskar en hastighetsskylt likt den som sitter på Södergatan. Kan kommunen 
påverka Trafikverket? 

11. Frågan gäller Skurups tätort. I tre veckor har man grävt på Södergatan och det medför att att 
en del långtidsparkeringar är avstängda, vilket drabbar handeln och näringslivet i tätorten 
negativt. Kan man tänka sig att upphäva parkeringsförbudet och tidsbegränsningarna på 2 h 
under tiden då arbetet pågår?  

Dybeck 

12. Dybeck ser fram emot att höra vad som är på gång i kommunen denna mandatperioden. 
13. Kustutvecklingsplanen hur går det med den, är den antagen? 

Skivarp 

14. Återvinningsplatsen vid Tores Allköp är mörk, det skulle behövas belysning. 
15. Det byggdes en ny busshållsplats utanför Skivarp mot Skurup men varför är cykelstället på en 

sida och busskuren på andra sidan, hur var tanken? 
16. Ojämn beläggning/asfalt på vägen mellan Skurup-Skivarp 
17. Frågan gäller Skurups tätort. Vem har godkänt beläggningen på den södra delen av 

Kyrkogatan?  Det är en mycket ojämn beläggning.  

Övriga frågor 
Nästa möte med politiker är den 5 mars kl 19.00 i Östra Vemmenhög.  
Den 15 maj kl 19.00 är det nästa förberedande bylagsrådsmöte i Abbekås kl 19.00 

 

Roland Persson  Maria Olsson 

Ordförande   Justerare 

 

Magdalena Hellström 

Sekreterare 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


