
Minnesanteckningar från Byalagsrådets möte i V Nöbbelöv 2018-12-06 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen: 
Lisbeth Gjöl Johannessen, Rydsgård 
Leif Johansson, Rydsgård 
Mikael Werner,  Rydsgård 
Roland Persson, V Nöbbelöv 
Kim Hansen, Skivarp 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Bernd Becker, Dybeck 
Robert Aveling, Slimminge byalag 
Thomas Söderberg; Slimminge byalag 
Magdalena Hellström, sekretrare, Skurups kommun 
Lars Nyström, Skurups kommun 
 

1) Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2) Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 

3) Godkännande av dagordningen 
Föregående protokoll ligger som underlag till dagordningen som godkänns.  

4) Frågor att ta upp med kommunen: 

Skivarp 

1. Byalaget önskar fler soptunnor vid fotbollsplanen men även norr om kyrkan norr om 
parkeringen. 
Svar: Vid fotbollsplanen finns det tillräckligt med soptunnor, i övrig får man räkna med att 
det är ett avstånd mellan 3-400 meter mellan papperskorgarna. Papperskorgarna sätts för 
det mesta bara utmed gång- och cykelvägar samt vid torgen. Vi kommer att se över 
papperskorgarna i detta område, därmed inte sagt att det garanterar fler papperskorgar. 

2. Blåklintens förskola, utemiljön är tråkig och misskött. Även låset till grinden behöver ses 
över. 
Svar: Detta är meddelat fastighetsansvarig som ska se över det 

Slimminge 

3. Slimminge föräldraförening har tagit upp parkeringsproblematiken tidigare, nu parkerar 
man på gatan och på kyrkans parkering. Kyrkan får sedan sätta avspärrningar om de ska ha t 
ex begravning på dagen. Parkeringsplatserna räcker inte till för både personal och föräldrar. 
Svar: Lars föreslår ett möte mellan Trafikverket, kyrkan och kommunen  

4. Det finns en lekplats som kommunen gjort i Slimminge. För att nå lekplatsen får man 
antingen gå till den via kyrkan, in via skolan eller gå över en gröning men där är boende som 
har en stuga som menar att detta är deras område. Här ligger även två andra tomter. Skulle 
kommunen vara intresserad av att köpa för att göra v 
Svar: Återkommer 



Dybeck 

5. I våras praktiserade en tjej på kommunen, hon intervjuade byalaget om kuststräckan och 
campingen. Detta skulle resultera i en rapport till hösten. Kan byalaget få ta del av 
rapporten? Vad händer med campingen? Det skulle även tas fram en kustutvecklingsplan, 
när kommer den? 
Svar: Sweco kustutvecklingsplan, möte Trafikverket, Skurups kommun utredning. 
Magdalena bifogar rapporten som praktikant Emma Enemar skrev. Bingsmarkens camping 
drivs fortsatt av Joakim Mårtensson även under 2019. Under våren 2019 kommer Skurups 
kommun att gå ut med en ny upphandling ang driften av campingen. 

Abbekås 

6. Grinden till hundrastgården går knappt att öppna. Går det att förbättra? 
Svar: Kommunteknik åtgärdar låset i Abbekås. 

7. Lokalen för byalaget och biblioteket, vad händer med renoveringen? 
Svar: Frågan är skickad till Pierre Esbjörnsson, Skurupshem som svarar att i dagsläget 
kommer Skurupshem inte att vidta några åtgärder mer än nödvändiga i huset i Abbekås. 

Rydsgård 

8. Byalaget önskar fler soptunnor på torget. 
Svar: Detta har önskats tidigare och svaret är detsamma, det kommer inte att bli fler 
soptunnor då det finns tillräckligt med soptunnor kring torget 

9. Vad händer med toalettfrågan? 
Svar: Det har inte varit en prioriterad fråga. Magdalena skickat frågan igen till Skurups 
kommuns fastighetsförvaltare som har pratat med Peter Dahl, enhetschef tillväxt och 
utveckling ang den offentliga toaletten. Det är svårt att lösa i Rydsgårdshus befintliga lokaler 
(källare) med tanke på tillgängligheten.  
Magdalena lämnar över frågan till Johan Bolinder. 

Övergripande frågor 

10. Byalagsrådet vill att kommunen hjälper till och påverkar Eon så att luftledningarna grävs ner. 
Svar: Lars Nyström har skrivet en motion som blivit beviljad om att ta fram en policy om att 
kommunen inte är positiva till luftledningar.  
Magdalena bjuder in Torsten från EON till ett av vårens möte. 

11. Det händer inget i avloppsfrågan. Det finns inget beslut hur arbetet ska ske. Under tiden 
följer miljöenheten upp alla avlopp som inte är godkända. Reglerna är mycket oklara när 
man talar med kommunen. Vad gäller? Byalagsrådet vill ha en tydlig, långsiktig plan. 
Magdalena har bjudit in Myndighetsenheten och Serviceförvaltningen till mötet i december. 
Möte angående VA den 15/1 -19 kl 18.00 

12. Önskemål om bättre lokal kollektivtrafik, denna fråga måste tas upp till en särskild 
diskussion. 
Svar: Cecilia har gjort en skrivelse till Skånetrafiken. 

13. Kameraövervakning vid tågstationerna, vad händer? 
Svar: Ärendet är behandlat och fått bifall och tjänstepersoner på enheten för Tillväxt och 
Utveckling har utrett frågan och kostnadsberäknat kameraövervakningen. Det ligger nu hos 
förvaltningschefen för beslut och senare genomförande. 



7) Övriga frågor. 
Nästa möte 12/2 kl 19.00 i Slimminge 

8) Avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. 

 

Magdalena Hellström 
Sekreterare 


