
Protokoll från Byalagsrådets möte 2017-09-05 

Närvarande: 
Leif Johansson, Rydsgård  
Lisbeth Johanessen, Rydsgård  
Roland Persson, Västra Nöbbelöv 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Marianne Pehrsson, Skivarp 
Kim Hansen, Skivarp  
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Kristina Alwén, Dybeck 
Olle Nilsson, Abbekås 
Magdalena Hellström, sekretrare, Skurups kommun 
 

1) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

2) Val av justeringsperson 
Viveca Kristiansen, väljs att justera dagens protokoll. 

3) Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 
 
4) Turismplanen 
Diskussion kring synpunkter på Skurups kommuns turismplan. Bifogar Dybecks byalags synpunkter till 
dagens protokoll och lämnar in dem till Kommunutvecklingsberedningen för beaktande.   

5) Kommunens organisation 
Magdalena undersöker med Lena Axelsson, hur det är tänkt kring mötena. Dnr 2002.310 
Vad ska byalagsrådets roll vara? Vi har ett par exempel på när frågor blivit hängande  och inte 
kommit vidare eller blivit hanterade t ex missionshuset i Abbekås samt grönområdet i Rydsgård.  

6) Frågor att ta upp med kommunen: 

Dybäck 

1. Status på åtgärds- och handlingsplan för erosionen längs kusten?  

Abbekås 

2. Missionshuset vad händer? 
3. Se fråga 1. 

V Nöbbelöv 

4. Ny kraftledning från Trunnerup till Skivarp som man vill ha nedgrävd. Vad händer? EON säger 
att de samarbetar med kommunen. 

Rydsgård 

5. Myresjöområdet, vad händer där? Med vägbygge, rondell m m. 
6. Toaletten vid Rydsgårdshus. Vem har ansvaret? Hur långt har det kommit? 



7. Längs med Lögshögsrundan  behövs det fler hundlatrintunnor. 
8. När, var och hur har man tänkt kring hundrastplatser? Man bör samordna med byalaget. 

Skivarp 

9. Bussförbindelserna från Skivarp till Abbekås och vidare till Ystad och Trelleborg. Problem att 
åka kollektivt sedan man tog bort 303:an som gick upp om Skivarp, nu är man hänvisad till 
linje 305 och 190 och de bussarna väntar inte in varandra. Likaså om man tar bussen upp till 
Skurup. Hur kommer kommunen arbeta vidare med denna fråga, kommer man att ta upp 
frågan med Skånetrafiken för att förbättra för invånarna och miljön? Önskemål om 
förbättring att 303:an kommer tillbaka och att trafiken utökas kvällstid samt att det blir mer 
tid mellan ankomst och avgång.. 

10. Problem vid Kyrkvägen och korsningen Banvallsvägen – Torsviksvägen där det växer ut stora 
träd ut över vägen.  

11. Byalaget har fått en önskan om att det ska resas ett minnesmärke av Nils Ahlroth men 
byalaget tänker att det kanske mer en fråga för kommunens kulturenhet. 

12. Önskemål om en badbrygga i Mossbystrand. 

7) Övriga frågor 

Rydsgårds byalag informerar om sitt arrangemang med Mikael Segerström 17 november kl 19:00 på 
Rydsgårdshus. 
 

9) Avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och meddelar att nästa möte är den 26 september kl 19:00 i 
Abbekås. Nästa förberedande möte torsdagen den 16 november i Skivarp. 

 

 

Roland Persson  Viveca Kristiansen 
ordförande    justerare 


