STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2018-06-11, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson, Malin Persson samt
Gunnar Bokedal
Frånvarande: Ann-Charlotte Ericssom, Bo Johansson, 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 Malin Persson 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

[Skriv här]

IP
IP
IP

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

IP
Kny/IP/SB

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

6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Stephan Bengtsson var inte närvarande på dagens möte men budget och resultat
utskickat via mail.
Vi betalade 4 800:- till Barncancerfonden i samband med Drakfesten. Vi
diskuterade om vi skulle ta 30:-/drakkit nästa år och skänka dessa till
Barncancerfonden.

6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 890 medlemsanmälningar.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Ingvar tog upp att man cyklar på bryggan. Skyltar med Cykling förbjuden
föreslogs. Elisabeth Lindberg, kommunen – strandansvarigt håller med om
detta och ser till att det kommer upp skyltar.
- Ny ordförande Arholma 1. Möte den 18 juni om vi ska överklaga placeringen
av parkeringsplatser. Ingvar och Kjell går.
- Bänkar. Ingvar och Christina Eriksson ska träffas för utplacering av dessa
längs Storövägen.
- Bänkar vid idrottsplatsen ska placeras ut.
- Fortuna FF har planer på att flytta träläktaren hit till Rydebäck. De spelar sina
matcher här.
- Klagomål om tång på stranden. Det ligger högar som vi vill att kommunen ska
ta bort.

7.b

Fritid och arrangemang
- Rydebäcks dag. Kjell meddelar att man nu börjar få ihop progammet.
Vi har 8 bord varav 6 är bortlovade och 2 ska vi ha själv.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Sista nyhetsbrevet den 15 juni.

7.e

Kultur.
Inget nytt.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Ingvar, Ulla och Gunnar ar på besök på Ängholmen. Jessica Hall förestår detta
boende. De tyckte det var mycket fräscht och trevligt.
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

[Skriv här]

Idrottshall
Se info ovan om möte ang överklagan.

8.c

Strandprojektet
Vilande

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Inget nytt.
Övrigt
Gunnar sa att en granne meddelat att det fanns 2 sponsorer som inte är med
längre. Gå igenom listan och se om det är fler. Ny att lägga in är Ridibecco.

Är det 10 % rabatt där???
-

-

Ingvar meddelar att det finns inga förvaringsplatser. Shurgaard är ett
alternativ. Där kan man hyra 1,5x1,5x3 m för 450:- i månaden inkl försäkring.
Styrelsen, 5 ordinarie och 2 suppleanter tar beslut om att hyra detta.
Kjell tog upp om QR-kod men det används inte mycket nu så vi anser att det
inte är något att satsa på.
Vi beslöt att äta vår sommarmiddag på Strandkrogen.
Vi beslutar att en middag/år med valberedningen och respektive tar vi ut.
Till jul tar vi något i samband med styrelsemöte; jultallrik, landgång eller
smörgåstårta. Det gäller då endast styrelsen. Beslut fattas om detta.
Skånetrafiken – nytt möte om hur det ska vara.
Skanska – vi ska titta på skolan före byggsemestern. Vi bestämde den 28 juni
kl 10.00.
Besök av KD – Lars Thuneberg och Cecilia Engström den 14 augusti kl 14.30.
Henrik Bengtsson är intresserad av Byalaget. Han jobbar med logistik.
Valberedningen pratar med honom.
Stephan och Ingvar pratade med Hemköp. Konto är upplagt där för inköp till
Byalaget.

Kläder
Ann-Charlotte kom in vid mötets slut och överlämnade kläderna vi beställt.
9.
10.

Nästa möte
Måndagen den 13 augusti kl. 18.15.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.

Rydebäck 2018-06-11
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Malin Persson

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