STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2018-04-09, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson, Malin Persson , Bo
Johansson, Stephan Bengtsson, Ann-Charlotte Ericsson, Ulla Tilly Mårtensson,
Sylvester Walaszek samt Gunnar Bokedal
Frånvarande: 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 Ulla Tilly Mårtensson 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

Budget och resultat utskickat via mail från Stephan.
Stephan Bengtsson informerade om kostnader i mars och intäkter i form av
medlemsavgifter.

6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 850 medlemsanmälningar.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Ingvar berättade att han ska träffa Christina Eriksson nästa vecka.
- Bo tog upp frågan om man inte kan lägga förstärkningskant på trottoaren vid
skolan så man slipper köra in i buskarna.
- 2008 började man diskutera vem som har hand om centrumparkeringen,
parkeringen vid kyrkan och bakom affären. Man hade möte förra veckan om
parkeringsplatserna vid Hörnan.
- Samfälligheterna, Arholma Torg, kommunen är inte överens om vem som ska
ha hand parkeringarna. Tills detta är klart blir det ingen idrottshall.
- På cykelvägen mot Råå vid golfbanan finns det stora hål sen man tog bort
vildrosorna. När fixas dessa?
- Vid den nya rondellen Storögatan är det ett plank in mot trädgård som
skymmer sikten. Ta upp detta med Christina Eriksson.
- Krukorna som brukar sättas ut på Fogdögatan bör sättas ut igen.

7.b

Fritid och arrangemang
- Drakfesten. Bo har kontaktat kulturgänget i Landskrona men har inte fått svar
än om de kan komma till Rydebäck.
Det ska vara samma stuk som i fjor.
Man kan köpa drakkit för 20 kr. För varje kit vi säljer skänker vi 50 kr till
barncancerfonden.
Vi ska sälja 2 helger – den 19 och 26 maj. Ingar, Ulla, Sylle och ev Stephan (den
26) kommer att göra detta.
- Rydebäcks dag. Bo meddelar att Rydebäcks MC-klubb kan ställa upp och visa
sina motorcyklar. Kanske på samma ställe som backklättringen.
Bodil Vinke vill att vi betalar allt hon behöver + bord.
- Info Mötesplats Rydebäck med någon prominent person. Caroline Jönsson
föreläser kl 12.00.
- Önskemål om att visa upp hästarna som finns på Månsgård på Rydebäcks dag.
- Kjell haft kontakt med Lena Sundström. Hon har startat upp verksamhet igen
och kan hjälpa oss med att göra upp plan/karta över Rydebäcks dag.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Malin har semester mellan 17/4 – 13/5 och därför kommer det endast ut ett
nyhetsbrev under denna tid.
Vi får ta bort Stefan Pålsson, Laxspecialisten, från vård nyhetsbrev då han ej
längre ger någon rabatt till våra medlemmar. Detta pga att andra byalag också vill
ha rabatten.
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Sylwester går igenom listan på hemsidan och kollar om de som finns där
fortfarande är aktuella och ger rabatter.
Vi ska skriva löpande avtal med kort uppsägningstid till dessa.
Malin kollar på företagen i nyhetsbrevet.
7.e

Kultur.
Inget nytt.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Vi; Ingvar, Ulla och Lisbeth, har träffat Vårdcentralen och repr från Region Skåne
och de är positiva till att det byggs ett äldreboende här. Tomt finns på Månsgård.
Vi ska göra studiebesök på lite olika ställen framöver.
17/4
23/4
25/4
22/5

Åbrädden
Bikupan
Pålsjö Park
Ängholmen

Vi vill också besöka Bovieran Gustavslund.
8.b

Idrottshall/Fritidsgård
Kjell har koll på detta.

8.c

Strandprojektet
Inget – projektet vilar till 2019.
Det finns inget besked än när man sätter igång bygget av nya Montessoriskolan.

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Veddögatan har gått igång och fått bra uppslutning. Skyltar uppsatta vid infarter.
Bo och Gunnar har haft möte med skyddskonsulent Länsförsäkring. Villig att ställa
upp för att utbilda administratörer.
Upprop på Facebooksidan ”Rydebäck på sin vakt” om att man vill starta grupper
och söker administratörer för dessa grupper. Utbildning erbjuds tillsammans med
polis och Länsförsäkringar.
Administratörer har hand om
- Telefonnummer
- Emailadresser
- Nyinflyttade
- Utflyttade
Det är inget medborgargarde.
Administratör på Rydebäck på sin vakt tyckte det var en bra idé.
Steg 2 blir när administratörerna är klara. Göra nytt upprop för att få fler att ställa
upp.
Gunnar säger att i Göteborg var det en grannsamverkanpolis som var ansvarig.
Gunnar anser att det finns ett glapp i Rydebäcks konstellation.
Bo säger att det finns 7-8 Coyardgrupper i Helsingborg.
Bo säger vidare att har flera gånger har försökt att kontakt polisen för att fråga
om intresse.
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Övrigt
-

Nattvandrarmöte den 17 april kl 17.30.
Ang foton från årsmöte – vi ska fråga folk om de vill vara med.

Kläder
Ann-Charlotte kollar vidare på detta.
Vi har 2 lediga jackor som kan tas över.
Förråd
Eftersom vi har en massa saker, t ex bord, pärmar, flaggor, lådor hade det varit
bra med ett mindre förråd. Sylwester har utrymme som vi kan hyra. Det är cirka
10 kvm och kostar runt 1000 kr/månaden. Det finns på Filborna.
Styrelsen beslutar att vi ska hyra detta förråd.
Sylwester plockar ihop allt vi har i en skåpbil och kör ut med så ser vi hur mycket
det blir.
9.

10.

Nästa möte
Måndagen den 14 maj kl. 18.15.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.
Rydebäck 2018-04-09
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

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

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