STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2018-05-15, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson, , Bo Johansson, AnnCharlotte Ericsson, Ulla Tilly Mårtensson, samt Gunnar Bokedal
Frånvarande: Malin Persson, Stephan Bengtsson, Sylvester Walaszek och Mattias
Sonesson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
Se under punkten Övrigt

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 2018
Projekt - april 2018

Ansvarig

Beslut

Äldre-/seniorboende

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 2018-2019. 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

Stephan Bengtsson var inte närvarande på dagens möte men budget och resultat
utskickat via mail.

6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 880 medlemsanmälningar.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Nu är arbetet med gång- och cykelväg Långövägen påbörjats.
- Belysning vid pulkabacken är på gång
- Belysning busshållplats vid rondellen på plats
- Övergångsställe Sandövägen klart men det saknas målade ränder
- Vad gör man åt sandflykten gångstigen golfbanan – Råå
- Hålet i samma gångstig ska märkas ut
- Gången ska även asfalteras och breddas genom att ev ta bort gräset vid
sidorna.

7.b

Fritid och arrangemang
- Drakfesten. Bo har kontaktat kulturgänget i Landskrona men de har svarat att
Helsingborg ingår inte i deras åtagande men om ändring sker så kontaktar de Bo.
Bo har gjort 40 startkit; plast, pinnar, tejp. 100 pinnar är inköpta.
Ingvar och Ulla fixar korv, bröd mm
Ingvar fixar grillkol och grillvätska hos A Anderssons
Lördagen den 19: Ulla och Ingvar står vid Hemköp och säljer drakkit mellan 8-10
Gunnar och Stephan eller Sylvester mellan 10-12
Lördagen den 26: Ann-Charlotte och ev Malin till mellan 8-10
Stephan och/eller Sylvester mellan 10-12
Betalning sker bäst via swish – stor lapp med info om telefonnummer.
Drakfesten den 2 juni mellan 10-13. Det räcker med 1 grill.
Ingvar pratar med Café Vira om de också kommer att finnas där.
- Rydebäcks dag. Möte den 16 maj.
Kjell informerade att skolan inte kommer att sjunga i år.
Kyrkan har körer och har säkert utrustning. Annars kan vi låna på AV-centralen
eller låna av musikerna som ska spela.
Kulturföreningen Havsluft – framför Sound of music
Hästarna på grusplanen – 5-10 st.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Malin har kommit åter och nyhetsbrev på gång.

7.e

Kultur.
Inget nytt.
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8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Vi; Ingvar, Ulla och Lisbeth, har varit på lite olika ställen;
- Bikupan, trygghetsboende
- Pålsjö park/Vardaga, vårdboende
- Kungshult, vårdboende
Nästa besök är på Åbrädden som kommer att bli efter den 19 september
Inget – projektet vilar till 2019.
Det finns inget besked än när man sätter igång bygget av nya Montessoriskolan.

8.b

Idrottshall
Kjell informerar att man håller på att projektera så man kan få fler
parkeringsplatser.

8.c

Strandprojektet
Vilande

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Bo informerade att någon har haft kontakt med polis för engagemang här i
Rydebäck. Chefen där ska ta fram några namn.
Vi kan inte starta upp om vi inte har poliserna med oss. Det är segt med
Länsförsäkringar också.
Övrigt
-

Centern vill komma den 25 maj men datumet passar inte utan förslag är den
13 augusti kl 14.30-16.00
KD förslag den 14 augusti kl 14.30-16.00
Kjell tar upp om kommundel Rydebäck (????????????????????)
Ingvar har inte fått något svar om busstrafiken. Ingvar kontakta reporter på
HD. Det har kommit ut en folder där det står Rydbäck.
Vårdcentralen vill att Byalaget kommer den 5 juni kl 13.50 för att göra ett
reportage om deras verksamhet. Ingvar kollar med Malin.

Kläder
Ann-Charlotte hade med sig t-shirt och hoods som vi kunde prova och det
bestämdes att vi skulle köpa in grå hoods och svarta t-shi
9.

10.

Nästa möte
Måndagen den 11 juni kl. 18.15.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.
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Rydebäck 2018-05-14
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Kjell Nyström

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