
Protokoll från byalagsrådet i Västra Nöbbelöv 2015-10-12 kl 19:00-20:30 

Närvarande:  
Stig Hall, Dybeck 
Leif Johansson, Rydsgård 
Lisbeth Gjöl-Johannessen, Rydsgård 
Torgny Ohlsson, V Nöbbelöv 
Sten Wemmert, SKivarp 
Gun Olsson, Skivarp 
Karin Persson, Slimminge 
Thomas Söderberg, Slimminge 
Roland Persson, ordförande V Nöbbelöv 
Magdalena Hellström, sekreterare 

1) Mötet öppnas 
Ordförande förklarade mötet för öppnat. 

2) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

3) Val av justeringsperson 
Torgny valdes att justera dagens protokoll. 

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

5) Frågor att ta upp med kommunen: 

V Nöbbelöv 

1. Var blir fibern av? Uppdatering till byalagen. Otydlig information på hemsidan. Magdalena 
efterfrågar information från Elverket kring status och förmedlar vidare till byalagsrådet. 

2. Linje 302 skulle åtgärdas i och med den nya tidtabellen som kommer i dec. Hur blir det med 
stopp i Katslösa? Pierre skulle be Bengt Hagberg kontakta Trafikverket, hur blir det framöver? 

Skivarp 

3. Macktomten, man önskar att tomten snyggas till, har kommunen köpt tomten eller inte? 
4. Det är fortfarande problem med att häckar växer ut över trottoarer. Kommunen lägger ut 

uppmaning och folder sägs det men det sker ingen förändring. Det är nog dags med en ny 
uppmaning. 

5. Gräsklippningen där byalaget har sitt valborgsfirande. Kommunen drar ner sin gräsklippning 
och sitt underhåll men man efterlyser dialog med byalagen vad/var man ska prioritera. 

6. Cykelplanen, en fråga ang förslag till cykelplan, det står på hemsidan att nu får myndigheter 
tycka till? Får inte byalag och kommuninvånare tycka till om förslaget? Varför är den ej 
utskickad till byalagen? 



Svar: Magdalena har kontaktat Jennie Luthander, planarkitekt och planen är utskickad till 
byalagen enligt kontaktuppgifter på resp. byalags hemsida. Man ska absolut tycka till och 
lämna remissvar om man så önskar. Bifogar förslag till cykelplan. 

7. Det bör informeras igen i Inblick om att man att man får använda ordinarie papperskorgar 
som hundlatriner. 

Rydsgård 

8. Lekplatsen på Magnus Anders väg är farlig enligt föräldrar i Rydsgård. 
9. Bänkar på torget skulle göras vid, detta är ej åtgärdat. 
10. Ogräsbekämpningen som man genomfört, är det vanligt salt man använt? Det är väldigt 

mycket i stora högar. 
11. Byalaget accepterar inte att det inte blir någon papperskorg på torget. Nu måste man gå ner 

om till Skateboardrampen för att slänga skräp, vilket innebär att skräpet kastas på torget. 
12. Toalett vid Skatebordrampen, kan man ha en bajamaja? 
13. Parkering på V Storgatan, man parkerar långt ut på/över trottoaren, det behöver dras en 

linje. (Se byalagets Facebook-sida för bilder) 

Dybäck 

14. Efterlyser information om VA-planen. Det är beslutat på vårens sista möte att bjuda in 
Christian Lagerblad, vilket Magdalena gjort så han kommer på mötet den 9/11. 

15. Bredbandsinformation, se fråga 1. 
16. Hur går det med motionen ang utvecklingsråd? Pierre gav näringslivsstrateg Henrik Lundblad 

uppdraget och sedan skulle man se om företagen var intresserade men det är inte företagen 
som skall vara intresserade, det är vi medborgare som bor i kommunen som skall skapa 
utvecklingsråd tillsammans med kommunen, föreningar och näringsliv. Men det behöver 
vara kommunens tjänstemän som är sammankallande och "drar igång" rådet. Byalagsrådet 
fyller en funktion men vi diskuterar inte utveckling. Hur skall vi få fler servicepunkter till oss 
som bor utanför huvudorten Skurup? Hur skall vi samarbeta så handel, banker, kollektivtrafik 
mm kan finnas kvar på landsbygden? Vad måste vi göra som bor i byarna och vad är 
näringsliv, kommun, ideella aktörer och medborgare beredda att göra? Hur skapar vi 
dynamik på landsbygden så den inte dör ut?    

17. Bajamajan vid Näsbyholmssjön har nässlor växer upp högt runt om, detta bör åtgärdas. 

Slimminge 

18. Avfallsplan. Om man vill ta hand om sitt eget matavfall så är kostnaden för tillsyn orimlig. Kan 
man åtgärda på något sätt? 

19. I somras läste man i media om ambulanstillgängligheten, hur är det idag? 
20. Slimminge önskar en utökning av antalet P-platser i Slimminge. 
21. Det skulle göras en utvärdering av blinkade ljus vid övergångsstället vid Östergård, har det 

gjorts nu? 

 

 



6) Vid mötet väckta frågor 

Skivarp informerade om sitt lyckade arrangemang Pantoffelmarknaden, som drog mycket folk, tur 
med vädret.  
Jul i byn 5/12 kl 14-17. 
Möllan, nu är ansökan inlämnad om uppbyggnad av Möllan till Boverket och kommunen. 

7) Kommande mötesdagar 
9/11 kl 19:00 Skivarp 

 

Roland Persson, ordförande              Torgny Ohlsson, justerare Magdalena Hellström, sekr 


