
Minnesanteckningar från Byalagsrådets möte 2017-06-15 i Slimminge 
Närvarande: 
Leif Johansson, Rydsgård  
Lisbeth Johanessen, Rydsgård  
Roland Persson, Västra Nöbbelöv 
Mia Olsson, Slimminge 
Robert Aveling, Slimminge 
Tomas Söderberg, Slimminge 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Kim Hansen, Skivarp 
Marianne Pehrsson, Skivarp 
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Lisbeth Mirvéus, Abbekås 
Representanter från byarådet i Trelleborgs kommun 
Jimmy Nilsson, projektingenjör Skurups Elverk 
Magnus Alm, KSO Skurups kommun 
Gun Andersson, sekretrare Skurups kommun 
 
1) Mötet öppnas  
Ordförande förklarade mötet för öppnat och hälsar byalagens medlemmar, representanter från 
byarådet i Trelleborgs kommun, personal från Skurups Elverk och Skurups kommun välkomna. 
 
2) Information från byarådet i Trelleborgs kommun 
 Representanter från byarådet i Trelleborgs kommun informerar om hur deras byaråd arbetar. 
* Byarådet startade med att ta kontakt med Ystads byaråd och anammade deras sätt att arbeta 
* även stadgarna är hämtade från Ystads byaråd 
* En person från varje byalag är representant i byarådet 
* Tanken med byarådet är att de enskilda byarna ska få en starkare röst, en röst som inte gör skillnad 
mellan stad och by eller mellan by och by 
* Byalagen kan få råd av byarådet. De har möten 4 gånger per år där de föredrar ärenden för 
politiken, men byalagen ska i första hand försöka klara det själv.  
* Alla planändringar kommer på remiss till byarådet. 
* Vid större projekt har de medborgarmöten 
* Kontaktperson är Jörgen Flink, Trelleborgs kommun. 
 
2) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
3) Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns. 
 
4) Frågor att ta upp med kommunen: 
Nöbbelöv 

1. Fiber, när kommer den till respektive by? 
Svar: 
Jimmy Nilsson från Skurups Elverk AB informerar om bredbandutvecklingen i kommunen. 
Informationen bifogas. 
 

2. Avloppsplanen; hur stort område i Nöbbelöv ska undersökas? 
Ska Krågarp också undersökas? 
Bifoga karta över berörda områden. 
Vad händer med de två godkända avloppen i Nöbbelöv? Måste de också anslutas sig? 
Svar: 
De avlopp som är godkända ska också ansluta sig till det kommunala avloppet. VA-
verksamheten löser in de godkända avloppen med en avräkning om 10%/år. Om den 



godkända anläggningen är fem år gammal så görs ett avdrag på 50% av nyanskaffningsvärdet 
enligt uppvisande av kvitton från fastighetsägaren. 
Man tittar också på om det är möjligt att göra en tillfällig avloppsanläggning innan man 
bygger en fast anläggning om cirka 5 år. Så fall tas avgiften ut nu. 
Karta bifogas. 
 

3. Kabelprojektet med EON:s ledning från Trunnerup till Skivarp vill man ha nedgrävd längs med 
vägen, Vad händer med detta? 
Svar:  
Detta är inget som kommunen kan styra över. Man måste själv trycka på EON. 
 

4. Cykelplanen, vad händer? (Antagen i KF 2016-06-20) 
Svar: 
I den cykelvägplan som Region Skåne och Trafikverket tagit fram för Skåne, och som är en 
fördjupning till den Regionala Transportinfrastrukturplanen, RTI-planen, 2014 – 2025 utgår 
från visionen om att göra Skåne till en cykelregion. I RTI-planen finns en ansats om vilka 
insatsområden för cykel som är prioriterade och huvudsakligen handlar det om fysiska 
åtgärder. Av åtgärderna längs statliga vägnätet i förslaget till cykelplan är sträckorna Skurup-
Skivarp och Skivarp-Abbekås prioriterade i cykelvägsplanen för Skåne 2014-2025 vilket 
innebär att det finns möjlighet till statlig finansiering upp till 50 % av kostnaderna. Principerna 
för utbyggnad av gång- och cykelvägar är att på landsbyggden utmed allmänna vägar är det 
Trafikverket som ansvarar för utbyggnaden medan det inom tätorterna (detaljplanelagda 
områden) är kommunen. I Skurup kommer det att byggas en GC-väg i samband med 
ombyggnad av VA i Kyrkogatan delen Södra Kungsgatan - Skurups by hösten 2017. Om 
politiska beslut föreligger så kommer det att byggas en GC-väg i samband med ombyggnad av 
VA i Södergatan delen Kristensgatan – Järnvägsgatan under 2018.  
 

5. Skolmuseet, Nils Holgerssonspelen och Selma Lagerlövsutställningen i Västra Vemmenhög; 
finns det planer på att ha sommarjobbare för att hålla regelbundet öppet? 
Svar: 
Kommunen marknadsför men har inte budget för detta. Stiftelsen Wämund har möjlighet att 
ansöka om att ha turistbyrå där. 

 
Rydsgård 

6. Toaletten på Rydsgårdshus skulle bli en offentlig toalett. Nu är det sommar och den behövs. 
Vad händer?  
Svar: 
Martin Kalén har fått en offert vad det kommer att kosta för att rusta upp toaletten, vi 
avvaktar beslut om hur vi ska gå vidare i ärendet. 
 

7. Det behövs latrintunnor för hundbajspåsar vid Lokstallarna vid dammarna. 
Svar: 
 

8. Återvinningsstationen i Rydsgård. Vad händer? 
Svar:   
Ny plats för återvinningsstationen är beviljad av kommunen, dock måste vi ha in ett 
polistillstånd innan den kan ställas på plats. 
 

9. På Parkgatan skulle byggas hyresrätter. Vad händer? 
Svar: 
Detaljplanen på Lantmännentomten har vunnit laga kraft. Ingen projektering på gång. 
 



10. Naturstigen växer igen. Det går inte att gå där nu längre. Åtgärd önskas. Det är stigen från 
pumpstationen på Trädgårdsgatan och söderut som behöver röjas. 
Svar: 
När det gäller naturstigen som löper mellan Trädgårdsgatan och Västra Storgatan så är går 
det bra att gå fram till järnvägen, sista biten ut mot Västra Storgatan är lite svårare att ta sig 
fram på efter att Trafikverket satt upp nya stängsel mot järnvägen. Vi kommer i mån av tid 
att röja sista biten när tillfälle ges.  
 

11. Området Hästskovägen, Rundelsgatan, Tregårdsvägen bakom verkstaden finns önskemål om 
att göra en gångbro över ån samt en gångstig till stationen.  
Svar: 
Det är inte kommunens mark samt att det är strandskyddat område vid ån. Det blir cirka 200 
meter längre gångsträcka om man går på redan anlagda gångvägar. Även kostnaden skulle bli 
orimligt hög för att anlägga en gångstig och gångbro. 

 
Skivarp 

12. Önskar gratis buss inom kommunen för personer över 75 år 
Svar: 
Byalagsrådet uppmanas att ta kontakt med Trafikverket och pensionärsrådet. 
 

13. Problem med trafiken, speciellt på Ramsbovägen, hastigheten bör dämpas 
Svar: 
Det kommer att göras hastighetsmätningar under sensommaren/hösten på Ramsbovägen. 

 
Slimminge 

14. Information om fiberutbyggnaden önskas 
 
Dybäck 

15. Information om fiberutbyggnaden önskas 
 

16. Byalaget vill ha information om erosion och högvatten. Vad händer? Vilken planering finns? 
Svar: 
Undersökningar är gjorda för 50- och 100-årsperspektiv. Vid Bingsmarken och Mossby 
behöver åtgärder göras. Kommunens ansvar är att informera om riskerna men det är 
fastighetsägarnas ansvar. Förvaltningen håller på att ta fram en åtgärdsplan. 
 

17. Information om turismplanen 
Svar: 
Turismplanen är skickad på remiss till byalagsrådet. 
 

 
5) Avslutning 
* Ordförande tackar för visat intresse och meddelar att nästa förberedande möte är den 5 
september i Östra Vemmenhög. 
* Nästa möte med politiken är den 26 september kl 19.00 i Abbekås. 
 
 
Roland Persson  Gun Andersson 
ordförande   sekreterare 


