STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2018-01-08, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Malin Persson, Camilla Persson, Bo
Johansson, Ingvar Pettersson, Ann-Charlotte Ericsson, Sylvester Walaszek samt
Lars Alkesund (blivande kassör)
Från Valberedningen Bo Hansson och Agneta Martinsson
Frånvarande: Ulla Tilly Mårtensson Stephan Bengtsson, Mattias Sonesson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Nattvandrarna/IP

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Ann-Charlotte Ericsson 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

Budget ungefär som 2017, ev höja lite – 20 000 kr
I år har vi lite mer intäkter.
Kostnader 8000 kr till vinster årsmötet

6.b

Det har kommit in 765 anmälningar varav 96 är nya.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Gång- och cykelväg över järnvägen klar. Bo Hansson under om man inte skulle
lägga in om en gång- och cykelväg från stationen till Rydebäcksgård
(Ytterögatan).
- Övergång mellan Sandövägen och Fortunavägen är klar.
- Bo Johansson tog upp att det i Landskrona finns ljus som blinkar vid
övergångsställen när någon närmar sig. Skulle det inte vara nåt för Rydebäck?
IP fortsätter att kolla upp Sandövägen.
- Bo Johansson skickar in flera felanmälningar i veckan till kommunen.
- Bo Johansson informerar också om att det på visa ställen på G C banan som
går längs med Hea bäcken finns stora vattensamlingar.
- 2 lekplatser är borta – 1 vid Kroka och 1 vid Alnögatan (vid dungen). Vid fråga
har kommunen svarat att renoveringen är försenad.

7.b

Fritid och arrangemang
- Rydebäcks dag i september
- Drakfest i maj
- Julmarknad i december

7.c

Fritid- ungdom.
- Det blir fritidsgård i gamla banklokalen. Öppningsdag oklar.
- Anders Friberg har skrivit brev om nya skolan i Facebook och skickat till
kommunen. Ingvar har skickat detta till skoldirektionen.
Det beslöts att Byalaget inte ska agera i fördelningen av eleverna i skolorna.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Malin har material till nästa nyhetsbrev.

7.e

Kultur.
-

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Ingvar har haft kontakt med Fredrik von Platen, Skånemark. Tillfartsvägar
diskuteras Månsgårds området.
Dreviken driver äldreboende här i regionen. De känner till Fredrik von Platen.
Vi avvaktar någon månad till.
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Badhus
Ingvar, Kjell och Sylvester fortsätter att driva frågan om badhus här.
8.b

Idrottshall/Fritidsgård
Detaljplanen beräknas bli klar snart.

8.c

Strandprojektet
Inget nytt mer än att Montessoriskolan blir försenad. Finns inget bygglov på nya
skolan. Kjell kollar med Stadsbyggnadskontoret vad som händer.

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Det är bara en förening som hört av sig.
Vi ska skicka ut brev med datum när infomötet blir.
Länsförsäkringar jobbar mest aktivt. Representant för dessa kommer på
infomötet. Byalaget ska inte driva detta utan varje samfällighet får ta tag i det.
Bo J kontaktar först samfälligheterna för att undersöka intresse innan möte.
Skicka in intresseanmälan till samfälligheterna. Vi ska tänka på att v9i har
bostadsrättsföreningarna också.
Coyard kopplas direkt till mobiltelefonerna.
Övrigt
- Nattvandrarna
Har lagts på is för tillfället.
- Årsmötet
Alla som har olika projekt skriver en sammanställning som skickas till Lisbeth som
sedan justerar i förra årets PowerPoint.
Kallelse till årsmötet läggs på
- Nyhetsbrev
- Facebook
- Rydebäcksbladet
- Hemsidan
Ingvar bokar lokalen på skolan och kollar om lån av mikrofon och högtalare.
Ann-Charlotte och Camilla köper in konst.
Ingvar har kollat med SMAK om de ställer upp med mat och har fått jakande svar.
Kaffe har vi själv med oss.
VALBEREDNINGEN
Bo meddelar att Lars är intresserad av att ta över som kassör efter Camilla.
Mattias Sonesson vill stå kvar som suppleant
Stephan går in som suppleant
Sylvester stannar kvar som suppleant
Bo Johansson kvarstår 2 år
Camilla slutar som kassör
Lisbeth stannar kvar 1 år
Revisorn står kvar
Det ska finnas mellan 7-9 ledamöter, dvs vi har plats för ytterligare 1 person.
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Viktiga möten med politikerna.
Moderaterna – den 30 januari mellan 15.30-17.00
Miljöpartiet – den 8 februari 15.30 – 17.30
Liberalerna återkommer.
Återkommer med plats.
9.

10.

Nästa möte
Måndagen den 8 januari kl. 18.15, OBS!!. i Havstornet Rydebäcks Stationsgata
53.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.
Rydebäck 2018-02-12
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Ann-Charlotte Ericsson

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