STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2017-11-13, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ann-Charlotte Ericsson, Malin Persson,
Camilla Persson, Ulla Tilly Mårtensson, Bo Johansson, Ingvar Pettersson
Frånvarande:, , Sylvester Walaszek samt Stefan Bengtsson

Punkt

Notering

1.

Mötets öppnande.
Ordförande Ingvar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Bo – Appen Coyards – grannsamverkan.
- Ann-Charlotte - kläder

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Ulla Tilly Mårtensson utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
Inget nytt har tillkommit.
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2016
Projekt - 13 februari 2017

Ansvarig

Beslut

Vårdboende

IP

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Centrum parkering

IP/Kny

Vi träffade Maria Nilsson, ordf. Vård och
Omsorgsnämnden och
Johnny Cato Hansson, Kommunalråd den 6
september
Beslutat/Projektering/Byggas 2017-2018. Vi
deltar i detaljplanen från staden.
Nu propå till Staden om resterande ytor som ser
dåliga ut.
Vi får avvakta färdigställandet av detaljplanen
Utredning ska vara klar under våren. Problemen
accentueras efter hand som utbyggnaden av
området öster om Sandövägen fortsätter

Sandövägen-Hårt trafikbelastad
med höga hastigheter
Bussgatan - Cykelbana
Långövägen - Gångbana till
Busshållplats
Ytterövägen - Få ner
trafikhastigheten
STRANDPROJEKTET
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

6.

IP
IP

Oförändrat önskemål. Ej prioriterat av Staden.
Förslag till Gångväg mellan Storöväg. och
Brännögat.

IP
IP
Kny/IP/SB

Under 2016. Uppföljn. Dalskär III skrivelse
KNY, IP, SB tillsammans med kommunen
Fördröjt pga att Montessoriskolan inte klar förrän
2019

Redogörelser – Föreningens ekonomi
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6.a

Resultatrapport, balansrapport och kontoanalys har skickats ut via mail tidigare.
Kostnaderna för Rydebäcks dag uppgick till 17 000 kr med allt. Kostnad
Strandkrogen 10 332 kr.

6.b

Det har kommit in 890 anmälningar för 2017.
Nästa vecka kommer vi att lägga ut brev i brevlådorna till alla i Rydebäck om
medlemskap för 2018.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Kommunen hade byalagsmöte. Ingvar och Stefan var där.
- Ansvariga för toaletterna i Helsingborg var här och tittade och de har lagt in våra
önskemål om toaletter.
- Busshållplatserna Sandövägen är felbyggda.
- Gång- och cykelväg vid Fortunavägen är utmarkerade.

7.b

Fritid och arrangemang
- Julmarknad den 2 december i Scoutstugan.
- Kl 10.00 är det förberedelser
- Kl 13.30 är Ann-Charlotte, Ingvar och Kjell på plats.
- Om någon känner någon som kan vara tomte så säg till. Ulla ska kolla med
Sylvester.
- Ingvar ska prata med Stefan om han kan hjälpa till
- Ingvar och Kjell fixar gatupratarna.
-

Camilla kollar med Pingvinpress om de gjorde förra årets annons.

7.c

Fritid- ungdom.
Förfrågan om vad som händer på Krokahus. Ingvar har kollat med Maria Holm på
Kommunen och fått svar att Krokahus kommer som det ser ut nu sannolikt att
användas för förskola.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nytt nyhetsbrev den 17 november som bl a innehåller information om
Montessoriskolan, julmarknad och Heabäcken.
Ingvar ska titta på den nya skolan onsdag kl 10.00. Detta kommer också att
finnas med i nyhetsbrevet.

7.e

Kultur.
-

8

Projekt:

8.a

Pågående – Strandprojektet, se nedan
Centern har skickat ut att vi ska lämna in vilka önskemål vi har för Rydebäck.
Utegym och lekplats är på gång. Badhus och vårdboende vill vi ha. Eventuellt en
mindre vårdcentral vid vårdboendet.
Vi ska skriva in till Jonny Svensson om våra önskemål.
Eventuellt bjuda in ett och ett parti och prata om vad vi vill göra i Rydebäck.
Skicka in ett underlag till dem innan så att de vet vad vill ta upp till diskussion.
Ingvar skickar ett underlag till Malin så hon kan skriva ihop något bra.

8.b

Vårdboende
-
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8.c

Idrottshall/Fritidsgård
Inget nytt

8.d

Strandprojektet
Strandprojektet blir förskjutet då Montessoriskolan inte blir klar förrän 2019.

8.e

Övrigt
- Kläder
Jacka i stil med de vi har nu finns inte nu, kanske senare.
Vi pratade om att ha hoods och T-shirt i stället.
Svarta hoods med dragkedja och krage.
Grön T-shirt.
Ann-Charlotte håller i detta.
- Coyards
Bosse tog upp om grannsamverkan, appen Coyards. Samfällighetsföreningarna
kunde ha grupper. Bosse tar tag i detta och kollar upp vidare.
- Kassör
Det är svårt att få tag på någon ny kassör. Vi kollar vidare.

9.

10.

Nästa möte
Måndagen den 11 december kl. 18.15, OBS!!. i Havstornet Rydebäcks
Stationsgata 53.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.
Rydebäck 2017-11-13
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Ulla Tilly Mårtensson

(signature on file – signerat exemplar finns hos Rydebäcks Byalag)

Styrelseprotokoll 20171113.docx

2017-08-14

