STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2018-08-13, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson, Malin Persson, AnnCharlotte Ericssom (delvis) , Bo Johansson, Stephan Bengtsson samt Gunnar Bokedal
Förutom ovan nämnda var också Henrik Bengtsson – blivande suppleant och
Daniel Drott, FFF närvarande.
Frånvarande:, Sylvester Walaszek, Ulla Tilly Mårtensson och Mattias Sonesson
Innan mötet började startade Daniel Drott med att berätta om Fortuna FF.
Fortuna FF bildades 2007.
Seniorer herrsidan leder division 4
Damlaget spelar i division 4
Man har problem med träning i Örby på vintern och vill engagera sig mer här i rydebäck.
Förslag till kommunen att lägga ny anläggning någonstans lämpligt i Rydebäck och stänga nr
befintliga men kommunen är inte positiva till detta.
Fortuna FF inbjuder till ett möte med 3 politiker, bl a Christian Orsing.
Man bör också ta reda på vad invånarna vill ha ytterligare som man kan lägga på samma
ställe?
Kjell Nyström tycker det är dags att göra ett planjobb.
Kjell och Ingvar Pettersson kommer med på detta möte. Daniel Drott gör inbjudan och skickar
till politikerna.
Se även bif presentation från Fortuna FF

Bilaga 1

Vi tackade Daniel för att han kom och började vårt styrelsemöte.
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

[Skriv här]

Inget nytt har tillkommit.
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2018
Projekt - augusti 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
Samarbete med Fortuna FF om ny
anläggning

IP
IP
IP

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

IP
Kny/IP/SB

KNy/IP

Under 2016. Uppföljn. Dalskär III skrivelse
KNY, IP, SB tillsammans med kommunen
Fördröjt pga att Montessoriskolan inte klar förrän
2019
Kontakt med Helsingborgs kommun om ny
fotbollsplan

6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Stephan meddelar att det ser bra ut generellt.
Resultatet sista juli är 108.615 kr

6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 894 medlemsanmälningar.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Bänkarna är nu utplacera längs cykelbanan vid Storövägen.
- Allmänheten har plockat ner skylten med Cykling förbjuden vid bryggan.
- Belysning klar vid Blidögatan
- Städning skolgården önskvärd
- Nytt vakttorn vid stranden
- Nya Montessoriskolan klar hösten 2019.

7.b

Fritid och arrangemang
- Rydebäcks dag.
Kjell meddelar att programmet nu är klart och ligger nu ute på hemsidan och i
senaste nyhetsbladet. Det ska även sättas upp i fönstren i centrum.
Programmet ska även skickas till pressen.
De som ska hjälpa till; Kjell, Ingvar, Lisbeth, Ann-Charlotte, Ulla, Bosse och
Henrik samt valberedningen samlas kl 10.00.

7.c

[Skriv här]

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Det första efter sommaruppehållet kommer den 17 augusti och nästa den 31
augusti.
Hemsidan - Lisbeth lägger ut programmet och orienteringsplanen.

7.e

Kultur.
Inget nytt.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Inget nytt, vi fortsätter med projektet.

8.b

Idrottshall
Man har haft möte om ägareförhållanden om Arholma.
Överklagat planen på idrotthallen då det försvinner parkeringsplatser.
Överklagan är inskickad till kommunen.

8.c

Strandprojektet
Vilande

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Bosse har haft kontakt med polisen – Mats O Johansson.
Grannsamverkan i grupper
- Samarbete med Länsförsäkringar
- Coyards
- Polisen ska vara med i detta och vi vill ha statistik över vad som blir gjort i
Rydebäck
Möte den 2,3 eller 4 oktober. Dessa datum presenteras för polisen Mats O
Johansson och han får säga vilket datum som passar honom bäst.
Om inget resultat tar vi kontakt med polischefen.
Om det kommer upp något om grannsamverkan svarar Bosse via Facebook.
Övrigt
-

Kommunalfullmäktige möte den 21 augusti
Möte med Vårdcentralen där de presenterar ny organisation den 21 augusti kl
13.50. Ingvar, Ulla och Lisbeth
Café Vira – Man vill avyttra verksamheten och undrar om vi ville på något sätt
fråga på Facebook om Rydebäcksborna vill att det ska vara kvar.
Vi beslutade att inte ta tag i detta.
Vi ska göra ett blad där vi presenterar vid Byalaget gör. Stephan tittar på
detta.
Henrik Bengtsson presenterade sig och meddelade sitt intresse att vara med i
Byalaget vilket vi är mycket glada över.
Henriks mailadress är henrik@henrikbengtsson.se.

Kläder
Ann-Charlotte kom in vid mötets slut och överlämnade kläderna till de som inte
tidigare fått.

[Skriv här]

9.
10.

Nästa möte
Måndagen den 10 september kl. 18.15.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.

Rydebäck 2018-08-13
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Kjell Nyström

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