
Protokoll från Byalagsrådets möte 2016-05-12 i V Nöbbelöv 

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 
Robert Aveling, Slimminge 
Magdalena Hellström, Skurups kommun 
 
1) Mötet öppnas 
Ordförande förklarade mötet för öppnat. 

2) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

3) Val av justeringsperson 
Robert Aveling valdes att justera dagens protokoll. 

4) Föregående mötesanteckningar 
På förra mötet beslutades att bjuda in Patric Nilén, kommunpolis eller Thommy ”Rörläggaren” 
Larsson. Leif Johansson har gjort ett flertal försök att få tag i dem och få ett besked om medverkan 
men tyvärr inte fått napp. Vi planerar för att de kommer på höstens möte istället. 
 
5) Frågor att ta upp med kommunen: 

Rydsgård 

1. På torget finns det ett hål till julgranen och skyddet som ligger ovanpå är löst. Kan detta 
åtgärdas? 

2. Hur fungerar det med rensning av Skivarpsån, vems skyldighet är det? Dikningsföretagen? 
3. När man kommer in i Rydsgård från E65 till höger finns en stor gräsmatta som man nu inte 

klipper. Varför inte? 
4. Rydsgård har ett erbjudande till Skurups kommun, det är att Rolf Övergaard tillsammans med 

Leif Olsson kommer för att träffa Kommunteknik för att berätta hur man skulle kunna sköta 
Naturparken. 

5. Rydsgård önskar ljus runt dammen, nu när idrottshallen kommer på plats också. Det 
utlovades att det skulle med i upphandlingen men det kom tydligen aldrig med? 

6. Förslag från byalaget på ny plats för återvinningsstationen är vid bensinmacken in på Lars 
Mårtens väg när/om Lantmännens tomt blir såld. 

7. Vad händer i frågan ang offentlig toalett i Rydsgård? 

Slimminge 



8. Hur går det med bredbandsutbyggnaden? Nu släcker man ju ner det fasta nätet i Havberg. 
Skurups Elverk har svarat på frågan om hur det går i Skivarp och Rydsgård tätorter att de har 
slut på sina pengar och de inte kommer att bygga ut mer just nu. Stämmer det? 

Dybäck 

9. Byalaget vill ha effektivare byalagsmöte, max tre frågor/byalag. Tydligare svar och feedback 
från kommunen och politiken inom rimlig tid. Efterlyser också det vi kommit överens om 
tidigare med att vi skulle ha ett tema per gång. Leif försökte bjuda in gäster denna gång men 
tyvärr kunde ingen komma.  

10. Vad händer i frågan om utvecklingsråd, byalaget upplever inte att man fått svar på frågan. 
11. Kommun skulle trycka på Eon ang nedgrävning av ledningar, hur har det gått? 

Skivarp 

12.  Macktomten ser väldigt fin ut så byalaget vill ge beröm nu.  
13. Önskemål om mer bebyggelse i Skivarp. 
14. Fortsatt problem med trädgårdar och buskar som växer ut över gång- och cykelvägar. Ska det 

göras någon ny policy kring detta, förutom foldern som man redan använder? 
15. Offentlig toalett central i Skivarp önskas. 
16. På byalagets styrelsemöte kom det synpunkter kring skadegörelsen och buslivet på skolans 

område och att socialen har blivit inkopplad, tråkig utveckling. Vad gör kommunen för att 
motverka? 

6) Vid mötet väckta frågor, övrigt samt information 
Bylagsrådet vice ordförande post är vakant efter Sten Wemmerts utträde. Lisbeth Gjöl Johannessen 
valdes till ny vice ordförande. 

På gång i byalagen: 

o Uppskattad och välbesökt avloppsmässa i Ö Vemmenhög 
o 18/6 Hörte Hamnfest 
o 22/5 Hjuldagen i Rydsgård 
o Skivarps byalag arrangerade våffelfest på torget onsdagen ca 60 personer 
o 28/5 Växt- och trädgårdsloppis i Skivarp 
o 14/5 Cykelrally och backluckeloppis i Slimminge 

Viveca informerade om Hela Sverige ska leva: 

o Är man medlem i Hela Sverige ska leva finns möjlighet till gratis försäkring för byalag 
o Landsbygdsriksdagen 
o Det finns stimulanspengar att söka om vi har ett nytt innovativt projekt som vi vill ha pengar 

till, max 10 000 kronor som gagnar bygdens utveckling. 
o Uppmaning - Kontrollera om ert byalag finns med i Bygdebanken 

Roland Persson, ordförande              Robert Aveling, justerare      Magdalena Hellström, sekreterare 
 

 


