
 
Minnesanteckningar från byalagsrådets möte 2017-02-23 i Rydsgård 
 
Närvarande:  
 
Leif Johansson, Rydsgård 
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård 
Roland Persson, V Nöbbelöv 
Cecilia Svensson, Skivarp  
Gun Olsson, Skivarp  
Stig Hall, Dybeck  
Birgitta Persson, Dybeck  
Viveca Kristiansen, Dybeck  
Olle Nilsson, Abbekås 
Pierre Esbjörnsson, Skurups kommun  
Gun Andersson, Skurups kommun  
 
 

1) Mötet öppnas  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

 
2) Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  
 

3) Föregående protokoll 
I föregående protokoll stod det fel vad gäller fråga nr 2, parkeringsplatser vid den nya 
idrottshallen. Frågan gäller parkeringsplatser vid idrottsplatsen. Pierre återkommer med 
korrigerat svar. I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.  

 

4) Frågor att ta upp med kommunen:  
Rydsgård 

1. Det finns ett murket träd vid stationen i Rydsgård som bör tas bort 
Svar: Om trädet står på kommunens mark tar kommunen bort det. I annat fall är det 
fastighetsägaren som ansvarar för borttagning. 
 

2. Vid evenemang i den nya idrottshallen idrottsplatsen parkerar man bakom de boendes bilar 
så att de inte kan komma ut. Vad görs åt detta? 
Svar: Det är tillåtet att parkera på gatan vid idrottsplatsen. Förslagsvis kan man måla för att 
markera parkeringsplatserna. 
 

3. Tågets förskola blir ingen förskola. Varför? Blir det inget där? 
Svar: Man vågar inte göra något med Tågets förskola just nu eftersom när nybyggnationen 
kommer igång behövs lokalerna till förskola. 
 

4. Toaletten på Rydsgårdshus skulle bli en offentlig toalett. Vad händer?  
Svar: Håkan Svensson för en dialog med Rydsgårdshus stiftelse. Svar förväntas i mars. 

Dybäck 



5. Vid högvatten, som vid stormen kring jul, strömmar vatten långt in på land. Hur planerar 
kommunen i framtiden så att det inte händer något allvarligare?  
Samma sak gäller med åarna.  
Svar: Högvatten går inte att motverka även om man gör en erosionsutredning. Man beviljar 
inga bygglov nära stranden. 
Skurups kommun är inte så hårt drabbade som några av våra grannkommuner. 

Abbekås 

6.  Missionshuset, vem är ägare? Har det hänt något?  
Svar: Näringslivsstrateg Henrik Lundblad letar efter ägaren, (ett syskonpar). Vi har inte släppt 
det. 
 Birgitta Persson har mailat kontaktuppgifter till Pierre Esbjörnsson. 
  

7. Gamla skolan i Abbekås, som innehåller bibliotek och byalagslokal behöver rustas upp.  
Svar: Kommunen för en dialog med ordförande i byalaget om reparationen. Köket är i sämst 
skick. 
 

8. Mackleanskolan, vad händer med nybyggnationen? När kommer det igång? Vad händer med 
den gamla skolan? 
Svar: Inom 2-3 veckor ska utseendet av fasaden tas fram. Man samverkar med lärare och 
elever om utformningen. 
Skolan ska vara en klass 4-9 skola där mellan- och högstadiet får var sitt plan.  
Plats för 800 elever. 
Entréplan ska vara öppen för allmänheten med bl a hemkunskapsalar och tekniksalar. 
Aulan ska rymma 150-170 personer. 
Mackleanskolan, den gamla skolan, ska eventuellt rivas. 
Rutgerskolan blir eventuellt kulturhus eller bostäder. 
Förslag finns på att bygga en kajkant mot Prästamossen likt kanaltrappan i Malmö. 
 
 

5) Frågor som tillkom efter föregående möte 
 
9. Byalagen vill ha EoN:s kraftledning mellan Trunnerup och Skivarp nedgrävd 

Svar: Kommunen har framfört samma önskemål. 
Störningar i jorden kan förekomma om det grävs ner en kraftledning. 
Det går bara att gräva ner ledningar på max 50 kVolt. 
 

10. Turismplan, byalagen har synpunkter  
Svar: Tyvärr kom fel version av turismplanen till kommunfullmäktige. 
Byalagen har synpunkter på bl a V Vemmenhög som turistattraktion. 
Byalagen vill ha turismplanen på remiss innan den går till beslut. 
 
 

  



6) Information från Pierre Esbjörnsson 
 

11. Området kring ICA kommer att bebyggas inom kort med: 
* Dollar Store 
* Biltvätt 
* Toftebo kalkon lagerhotell för närproducerat 
* Däckfirma 
*Sibylla 
*OKQ8 
* Snabbmatsföretag 
* Subway 
* Ekdahls Miljö 
* Claas – Swedish Agro Machinery 
 

12. Flintebroområdet är sålt till Hovdala och ER-HO bygg för byggnation av bostäder 
 

13. Det byggs i Abbekås, Skivarp och Slimminge 
 

14. Kommunen har köpt 15 ha mark av familjen Bokander för byggnation av 350-400 bostäder. 
 

15. 2016 fick kommunen 259 nya invånare varav 61 är invandrare där 18 st av dessa är av 
nordiskt ursprung. 
 

16. Pierre Esbjörnsson tackar för gott samarbete och lämnar sitt uppdrag som kommunstyrelsens 
ordförande den 14 mars 2017. 
 

7)  Nästa möte  

15 juni 2017 kl 19:00 i Slimminge med förberedande möte den 23 maj kl 19:00 
 
 
Gun Andersson, sekreterare 


