
Protokoll från Byalagsrådets möte 2016-02-11 kl 19:00-20:30 i Skivarp 

Närvarande: 
Roland Persson, V Nöbbelöv, ordförande  
Sten Wemmert, Skivarp 
Gun Olsson, Skivarp 
Britt-Marie Larsson, Skivarp 
Anita Hedin, Skivarp 
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård 
Leif Johansson, Rydsgård 
Stig Hall, Dybeck 
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Lars Holmgren, Slimminge 
Magdalena Hellström, Skurups kommun 

 
Håkan Svensson, driftschef Kommunteknik Skurups kommun medverkade och informerade om vad 
Kommunteknik ansvarar för. 

Gator - gatubelysning och vinterväghållning. Fritid - drift av idrottsplatser och friluftsbadet. Park all 
allmän platsmark, klipper häckar, gräs, slöjröjning. VA - vatten och avlopp i hela kommunen. 

Just nu - Projekt inne i centrala Skurup, Gågatan påbörjas under ht 2016. Lekplatser 
tillgänglighetsanpassas och rustas upp. 

Önskemål framkom om att man bör ha Trafikverkets information om felanmälan på skurup.se 

Frågor från byalagen direkt till Håkan: 

- Vad det kostar ljuskloten? Detta kan inte Håkan svara på ikväll utan återkommer. 
- Vad kostar en offentlig toalett? En toalett kostar ca 600 000kronor. 
- Man önskar en utvärdering av blinkade ljus. Håkan hänvisar till Malin Klasson som ska 

utvärdera detta. 
- Dålig kvalitet på trottoarer och gångstigar t ex Ramsbovägen. Håkan meddelar att de har en 

plan för asfaltering: Skivarp – Toppbeläggning Jasminvägen, Rosenvägen, Tulpanvägen, 
Violvägen, Krokusvägen, Rydsgård - Åkargatan,  Skurup – Södra Industrigatan, St Torggatan. 

- Gräsklippning – problem med gräsklippning vid platsen där Möllan stod och där man har 
valborgsfirande. Kommunen får inte klippa på privat mark och måste behandla alla lika.  

- Stranden, någon har rensat tankarna på en båt och väldigt mycket parafinklumpar har flutit 
iland. Det är inget farligt för oss människor men väl för djur och fåglar som äter det och det 
fastnar i halsen på dem så därför har kommunteknik tagit bort det mesta. 

- Varför kan inte kommunen göra som Trafikverket med häckar som sticker ut över vägar och 
trottoarer, alltså bara klippa/såga ner? Enligt Håkan är det inte lagligt rätt att göra så. 

- Hur går det med Södra Förbifarten? Både politiken och kommundirektören lobbar för detta 
men det finns inte med i Trafikverkets plan. 

- Informationstavlan i Rydsgård har inte blivit flyttad? Lisbeth skickar foto till Håkan på 
placering av tavlan så ska man flytta den.  



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

2) Val av justeringsperson 
 Sten Wemmert valdes att justera dagens protokoll. 

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

4) Året som gått 
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna med justeringar kring datum och med tillägg av att vi 
haft Christian Lagerblad på besök. Ekonomisk rapport redovisas när Torgny medverkar på möte. 

5) Året som kommer 
Följande val genomfördes;  
Val av ordförande Roland Persson 
Val av vice ordf Sten Wemmert 
Val av kassör Torgny Ohlsson 
Val av revisor Mats Olsson 
Verksamhetsplanen beslutades med mötesdagar med politiker; 8 mars i Rydsgård samt juni i 
Slimminge och november i Dybäck. Förberedande möte 12 maj kl 19:00 V Nöbbelöv och 13/10 
Abbekås. 

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

6) Frågor att ta upp med kommunen: 

Slimminge 

1. Cykelvägen till Slimminge, var har den tagit vägen? Den fanns med i planen tidigare. 
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? 
3. Problem med linje 306 att den inte kommer trots att den beställs. 

Skivarp 

4. 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. 

5. Önskemål om att macktomten snyggas till. 
6. Önskemål om att man gör som Trafikverket, och ändrar sin policy kring häckklippning, se 

diskussion i inledningen. 
7. Önskemål med offentlig toalett centralt i Skivarp. 

Dybäck 



8. Utvecklingsråd, vad händer? 
9. Kan kommunen hjälpa till att trycka på Eon för att gräva ner elen istället för att ha 

luftledningar? 

Rydsgård 

10. Återvinningsstationen vid Lantmännens tomt, önskemål om att där ska vara belysning. 
11. Framtiden för Naturparken, hur ser den ut? 

6) Övriga frågor väckta på mötet 

Nästa möte med politiker: 8/3 i Rydsgård  

 
 

Roland Persson, ordförande              Sten Wemmert, justerare Magdalena Hellström, sekr 

 

 

 

 
 


