STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2017-12-11, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Malin Persson, Camilla Persson, Bo
Johansson, Ingvar Pettersson och Stefan Bengtsson
Frånvarande: Ann-Charlotte Ericsson, Sylvester Walaszek samt Ulla Tilly Mårtensson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Årsmötet

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Kjell Nyström 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
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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

2017-08-14

6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Resultatrapport, balansrapport och kontoanalys har skickats ut via mail tidigare.
Det har inte hänt mycket i november. Vi har börjat få in medlemsavgifter för
2018.
Vi budgeterar med 900 medlemmar för 2018.

6.b

Det har kommit in 570 anmälningar för 2018.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Man är på gång med arbete på Sandövägen – ändrat trafikdelare. Gångväg
ansluter Fortunavägen- Stensögatan.
- Övergångställe Sandövägen ska bli upphöjt men hänsyn måste tas till bussarna.
- Byalaget ska bidra med 4 st bänkar på Storövägen. Det ska finnas en skylt på
varje bänk där det står att Byalaget har skänkt dessa.
Beslut är taget i styrelsen. Ingvar tar kontakt med kommunen

7.b

Fritid och arrangemang
- Julmarknaden blev trevlig och det kom mycket folk. Frågan kom upp ifall vi ska
lägga den 1 timme senare nästa år så att det blir lite mörkare och därmed lite
mer stämningsfullt. Vi pratade även om att ha lite julmusik.

7.c

Fritid- ungdom.
Ingvar har haft möte med Helsingborgs kommun om Krokahus och hur detta
utnyttjas. Det finns inget för ungdomar där utan Utedagiset har tillträde där.
I den nya idrottshallen ska det finnas fritidsaktiviteter med bl a café.
RIF:s lokaler används vissa tider om dagen där man pluggar och umgås.
Jonas Linde är fritidsansvarig.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Det sista nyhetsbrevet för året kommer på fredag den 15 december.
Malin kommer att göra upp en plan för hur arbetet med nyhetsbrevet ska bli, när
materialet ska vara inlämnat och när nyheterna ska komma ut. Bättre
framförhållning behövs.
En mailadress som går direkt till Malin har gjorts upp
redaktor@rydebacksbyalag.se
Malin gör ett reportage om Ateljé Helen.
Lisbeth ska lägga upp en länk till vår sida på Facebook.
Bergåse säljer inte längre tapeter och texten om rabatt på dessa ska tas bort från
hemsidan och nyhetsbrevet.

7.e

Kultur.
Stadsbyggnadsförvaltningen ska börja rätta till stolpar och ev ändra till skyltar på
Kulturstigen.

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.
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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
Moderaterna har reagerat och Ingvar har fått kontakt med de som driver och
bygger vårdboende, Dreviken. De är mycket insatta i Katslösa och Skånebo som
äger marken. Moderaternas uttalande har skickats till Jonny Cato.
Ärendet har ännu inte kommit in och kan därför inte överklagas. Överklagan pga
att många menar att det blir insyn i deras trädgårdar.
Vårdcentralen är mycket positiva till bygge av vårdboende och anser att det finns
ett behov.

8.c

Idrottshall/Fritidsgård
Fortuna FF spelar sina matcher här i Rydebäck och det finns ett behov av
sittplatser. Fritidsförvaltningen får ansvara för att sätta upp bänkar.

8.d

Strandprojektet
-

8.e

Övrigt
- Årsmötet
Vi ska börja förbereda för årsmötet som kommer att bli onsdagen den 28 februari.
Önskemål att alla i styrelsen ska sitta vid ett bord med skyltar med namn.
Ingvar kollar med Trattoria Ridibecco om de vill bjuda på något.
- Coyards
Bosse informerade att Ländförsäkringar är aktiva med att starta upp en
grannsamverkan. De kommer gärna hit på ett möte med de olika samfälligheterna
och också tillsammans med polisen. Därefter får varje samfällighet själv sköta sin
bit.
Lena Sundström har en lista med mailadresser till de olika samfälligheterna.
Vi ska återkomma med datum för ett möte när vi ser hur stort intresse som som
finns.
Länsförsäkringar propagerar inte i detta sammanhang.
Vi ska kanske bjuda hit någon från Laröd. Bosse gör utkast till ett brev.

9.

-

Stephan har gjort förslag till brev som ska skickas till politikerna som ska höra
av sig om tid och datum till Ingvar för att vi ska lägga fram våra önskemål till
kommunen.

-

Ingvar tog upp om turen Rydebäck – Helsingör- Köpenhamn som ska ändras
till Rydebäck – Köpenhamn, dvs endast med tåg.

Nästa möte
Måndagen den 8 januari kl. 18.15, OBS!!. i Havstornet Rydebäcks Stationsgata
53.
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10.

Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.
Rydebäck 2017-12-11
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Kjell Nyström

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