
Protokoll från Byalagsrådets möte 2016-10-13 i Abbekås 

Närvarande: 
Roland Persson, V Nöbbelöv, ordförande 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Gun Olsson, Skivarp 
Leif Johansson, Rydsgård  
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård 
Stig Hall, Dybeck 
Birgitta Persson, Dybeck 
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Anders Bengtsson, Abbekås 
Pontus Svefors, Abbekås 
Olle Nilsson, Abbekås 
Bosse Hansson, Abbekås 
Lisbeth Mirveus, Abbekås 
Magdalena Hellström, Skurups kommun 
Klas-Göran Olsson, Skurups kommun 
Malin Olofsson, Skurups kommun 
 
1) Mötet öppnas 
Ordförande förklarade mötet för öppnat och hälsade kvällens gäster välkomna, integrationsstrateg 
Malin Olofsson och integrationssamordnare K-G Olsson från Skurups kommun. De informerade om 
arbetet som pågår i kommunen kring integration. De behöver hjälp med mentorer, språkvänner och 
hjälp på informationscaféet. Det är en utmaning att finna bostäder, vet ni någon som har bostäder 
lediga hör av er. Den 22 november är det kickoff för den nya mötesplatsen som än så länge kallas 
Mötis, det är informationscaféverksamheten som flyttar till restaurang Rutger. 

2) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

3) Val av justeringsperson 
Olle Nilsson valdes att justera dagens protokoll. 

4) Föregående mötesanteckningar 
Mötesanteckningarna godkändes. 
 
5) Frågor att ta upp med kommunen: 

V Nöbbelöv 

1. Bredband, kommer man att hålla tidplanen till år 2018 i V Nöbbelöv? Kommer stödmedel att 
räcka?  

2. Gatubelysningen står på sned, kan detta åtgärdas? 
3. VA-Planen är antagen, vad händer nu? 

 



Abbekås 

4. Julbelysning finns men önskar utökad julbelysning på genomfartsled v 9 och Sockenvägen.  
5. Önskar farthinder/gupp på Sockenvägen norrut mot Skivarp. 
6. Många rastar sina hundar på stigen från hamnen och österut men här har kommunen tagit 

bort en papparskorg vid Skivarpsån. Önskemål om att den placeras där igen. 
7. Abbekås samlade in pengar till en brygga och vid höststorm så togs den upp med högvattnet. 

Den bör tas upp tidigare innan höststormarna. 
8. Gamla Missionshuset ska rivas, Kustvägen v 9 (två hus bort om det huset som brunnit ned) 

det är riskfyllt att huset står kvar. Varför får så dåliga hus stå kvar med risk för att det rasar? 

Skivarp 

9.  Åtgärderna som man gjort vid Mölleskolan verkar ha haft effekt, positivt. 
10. Problem med råttor Stinsvägen/Banvallsvägen där är en skogsdunge och där tömmer man 

även trädgårdsavfall och nu trivs råttorna där. 
11. Önskemål om hundrastgård. Ritning och plats har skickats in i ett medborgarförslag  till 

Skurups kommun 10/6, skickade en påminnelse 8/10 men ingen återkoppling. 

Dybeck 

12. Önskar hjälp av kommunen att påverka entreprenören för att få hjälp att få i ordning 
grusvägarna 714 och 720. Skolbusschauffören vågar inte köra in så dålig vägen är. Önskar en 
hårdbelagd väg. 

13. Dybeck träffade Gärdslövs byalag och de tog upp hur de arbetade i byalagsrådet i Trelleborg. 
Kan vi inte bjuda in dem till vårt nästa förberedande byalagsråd? Viveca får i uppdrag att 
kontakta dem. 
 

Rydsgård 

14. Vill gärna ha papperskorgar på torget. 
15. Gräsklippning vid infarten till Rydsgård vid Bruksgården, detta är bl a en fästingrisk. 
16. Önskar belysning vid dammen där det rör sig mycket människor och det kommer att vara det 

närmsta hållet till Sporthallen från Pågatågsstationen. 
17. Parkeringen vid V Storgatan, målningen är inte åtgärdad. Tydligen hög prioritering på 

Rydsgård av P-vakterna, varför? 
18. Vad ska hända med Tågets förskola? 
19. Utegymmet som skulle komma i Rydsgård vid Sporthallen när kommer det? 
20. Det har tidigare funnits nyckel till toaletter hos konditoriet, önskemål att man kan fortsatt 

låna nyckel. 
21. Ang naturparken, så hälsar Rolf och Leif att det har gjorts ett mycket bra arbete från 

kommunens sida i naturparken. 
22. Byggnationen vid Parkgatan och Myresjöhustomterna, vad händer? 

 

 



Slimminge 

23. Blinkande ljus vid övergångsstället i Slimminge är ett önskemål. 
24. Det har talats om nedläggning av skolan. Ligger det något i detta? 

Alla byalagen 

25. Flyttkedjan fungerar inte, stort behov att det byggs bostäder. Kan byalagen få en presentation 
av vad som är på gång? 

26. Gräsklippning önskar alla en dialog kring 

6) Vid mötet väckta frågor, övrigt samt information 

7) Nästa möte 

17 november kl 19:00 i Östra Vemmenhögs församlingshem, Dybecks byalag är värd. 
 

 

Roland Persson, ordförande             Olle Nilsson , justerare      Magdalena Hellström, sekreterare 
 

 


