
Minnesanteckningar från Byalagsrådets möte 2016-03-07 kl 19:00-21:00 i Rydsgård 

Närvarande: 
Roland Persson, V Nöbbelöv, ordförande  
Sten Wemmert, Skivarp 
Gun Olsson, Skivarp 
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård 
Leif Johansson, Rydsgård 
Stig Hall, Dybeck 
Thomas Söderberg, Slimminge 
Pierre Esbjörnsson, Skurups kommun  
Magdalena Hellström, Skurups kommun 

 
1) Mötet öppnas och godkännande av dagordningen 
Ordförande förklarade mötet för öppnat och dagordningen godkändes. 

2) Föregående mötesanteckningar 
Genomgång av föregående minnesanteckningar, som godkändes och lades till handlingarna.  

3) Pierre Esbjörnsson informerar om vad som är på gång i Skurups kommun just nu: 

• KF tog förra veckan beslut om att bygga en ny Mackleanskola för 250 mkr på tomten 
Magistern 2. Förhoppningsvis ska den vara klar ht 18. Man kommer att gå ut i en annan 
upphandlingsform än vad kommunen har gjort tidigare, där man handlar upp hela projektet 
med en maxkostnad.  

• Lantmännen tomten i Rydsgård är såld till ett privat bolag som är beredda att börja bygga. 
Detta innebär att det blir en del parkeringsplatser mindre men man kommer att förlänga 
perrongen och bygger då fler parkeringsplatser. 

• Kommunen har gått ut med upphandling av fjärrvärme till Skivarp och Rydsgård. 
Förhoppningsvis kan man koppla in i Rydsgård under hösten med början med den nya 
sporthallen. 

• Ombyggnaden av gågatan påbörjas under 2016, Stortorget 2017 och Järnvägsgatan 2018. 
Det kommer inte bli ett minskat antal parkeringsplatser i centrum. 

• Just nu kommer man inte vidare i diskussionerna med fastighetsägaren kring byggnationen 
av kvarteret Anna. 

• I Skivarp finns ca 30 tomter på Ramsboområdet. När kommunen var på Stora Villamässan så 
visades ett stort intresse för Skivarp. Magdalena bifogar foldrarna som fanns med på mässan 
tillsammans med minnesanteckningarna.  

• Bredbandsutbyggnaden, kommunen måste bygga ut avsett om vi inte får bidrag men det 
kommer att ta längre tid. 

4) Frågor att ta upp med kommunen: 

Slimminge 

1. Cykelvägen till Slimminge, var har den tagit vägen? Den fanns med i planen tidigare. 



Svar: Cykelvägen till Slimminge är med i cykelplanen, se www.skurup.se/8455. I dagsläget 
finns ingen fastställd prioriteringsordning.  

2. Många frågor kring vägar, trottoarer m m men byalaget upplever det som om frågorna bollas 
mellan Trafikverket och kommun. Hur kan man tydliggöra detta?  
Svar: Vi kommer att tydliggöra på hemsidan vilka vägar som tillhör Skurups kommun resp 
Trafikverket samt länka till Trafikverkets felanmälan samt informera i Inblick.  

3. Problem med linje 306 att den inte kommer trots att den beställs. 
Svar: Pierre ska träffa Trafikverket 15/3 och kommer att framföra synpunkten samt att om 
man åker varje dag så ska man inte behöva beställa den varje dag. 
Kommunen har för övrigt utökat kollektivtrafiken, på linje 305, fler hållplatser på linje 302, 
nattrafik från Centralen i Malmö till Skurup och Rydsgård kl 02:08 och 3:08 på fredag- lördag 
samt utökad trafik på linje 306 så att den inte beställningstrafik under maj-sept. 

4. Man önskar en utvärdering av blinkade ljus. 
Svar: Samhällsbyggnadsberedningen gjorde en utvärdering som i stort sett var positiv. 
Magdalena skickar ut den när hon fått den. 

Skivarp 

5. Byalaget vill rikta en eloge för att linje 302 äntligen går fram till stationen i Rydsgård och att 
det blev en hållplats i Varmlösa och Katslösa. 
Svar: Skurups kommun tackar för positiv feedback. 

6. Önskemål om att macktomten snyggas till. 
Svar: Pierre ger Kommunteknik i uppdrag att tomten snyggas till. 

7. Önskemål om att man gör som Trafikverket, och ändrar sin policy kring häckklippning. 
Svar: Trafikverket har ett annat regelverk att luta sig mot. Ett förslag som Pierre har är att 
man skickar ut ett föreläggande om att klippa sin häck och att det ska åtgärdas inom en 
månad, annars klipper kommunen den och skickar fakturan till fastighetsägaren. 
Förvaltningschefen SF  har fått i uppdrag att titta på detta. 

8. Önskemål med offentlig toalett centralt i Skivarp. 
Svar: Är det ett önskemål så får man ta upp det och undersöka möjligheterna. 

Dybäck 

9. Utvecklingsråd, vad händer? 
Svar: Där händer inte mycket, frågan har tagits upp i näringslivsrådet men det har inte varit 
något direkt gehör.  Där är bifall i frågan och kommer det en förfrågan från näringslivet så ska 
kommunen naturligtvis vara behjälpliga i uppstart av utvecklingsråd. 

10. Kan kommunen hjälpa till att trycka på Eon för att gräva ner elen istället för att ha 
luftledningar? 
Svar: Kommunen gör påtryckningar på Eon för att de ska gräva ner elen. 

Rydsgård 

11. Återvinningsstationen vid Lantmännens tomt, önskemål om att där ska vara belysning. 
Svar: Tomten är såld, så man får titta på ny placering av återvinningsstationen och 
naturligtvis bör den nya återvinningsstationen vara belyst. Byalaget får gärna komma med 
förslag på alternativ placering. 



12. Framtiden för Naturparken, hur ser den ut? 
Svar: I samband med besparingarna ifjol så var det bland annat naturmarken som fick stryka 
på foten vilket innebär att skötseln i naturmarken är obefintlig framöver. 
Att klippa och slyröja gräs är inte alltid den bästa vägen att gå om man vill få fram en unik 
fauna. Att upphöra med gräsklippning och slyröjning har på många ställen visat sig att få 
positiva effekter med att det blir en tillväxt av andra växter och träd samt att även insekter 
och fåglar trivs bättre. Naturen är i mångt om mycket fantastisk på att sköta sig själv med 
obetydlig hjälp av oss människor ibland. 
Det viktiga i naturmarken är att man i framtiden när träden vuxit till sig att man går in och 
gallrar bland befintliga träd och får en naturlig återväxt på befintligt bestånd samt på 
eventuellt självsådda träd, detta ska kommunen sköta då det är allmän platsmark.   
Pierre pratar med Håkan om en ev lösning. Likaså ang klippning i Skivarp. 

13. Önskemål med offentlig toalett centralt i Rydsgård. 
Svar: Är det ett önskemål så får man ta upp det och undersöka möjligheterna. Ev nyttjande 
av toaletten ner i källaren på Rydsgårdhus? 
 

6) Övriga frågor väckta på mötet 

Mötesdagar med politiker; 14 juni kl 19:00 i Slimminge och 17 november kl 19:00 i Dybäck. 
Förberedande möte 12 maj kl 19:00 V Nöbbelöv och 13 oktober i  Abbekås. 

Förslag på personer vi ska bjuda in till våra förberedande möten är: Patrik, vår kommunpolis och 
Tommy Larsson som fick 250 000 kronor till projektet ”Inkludera, mångfald och jämställdhet” via 
Skurups sparbanks Miljonen.  Leif Johansson samordnar. 
 

Magdalena Hellström, sekreterare 

 

 

 


