STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2018-09-10, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Ingvar Pettersson, Malin Persson, Ann-Charlotte
Ericsson (delvis), Henrik Bengtsson samt Gunnar Bokedal
Frånvarande:, Kjell Nyström, Bo Johansson, Stephan Bengtsson, Sylvester Walaszek,
Ulla Tilly Mårtensson 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 - 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

[Skriv här]

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

Balans- och resultat har mailats från Stephan Bengtsson som inte var närvarande
vid dagens möte

6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 897 medlemsanmälningar.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Montessoriskolan har fått bygglov. Första spadtaget den 4 oktober.
- Handtvätt av bil Wash a car. Ingvar har haft kontakt med dem. Wash a car
samarbetar med DinX. De är positiva till att etablera sig här i rydebäck. De
återkommer.
- Parkeringsplatser centrum – Ordföranden Arholma 1 flyttar från Rydebäck.
Ingvar ska på möte med kommunen m fl senare; ev nästa vecka.
Östra delen av Frösögatan ska läggas igen och där kan då bli ytterligare
40 p-platser.
- Önskemål har inkommit om att bussen till stan tar en annan rutt i stället för
mellan bostadshusen. Störande för de boende. Byalaget stödjer detta.
- Önskemål om att bryta upp plattor framför huset där Trattoria Ridibecco ligger
och lägga parkeringsfickor.
- Önskemål om att buss 220 till Landskrona stannar på bussplatsen där buss
219 stannar eller på pendlingsparkeringenByalaget stödjer detta.

7.b

Fritid och arrangemang
Julmarknad
Ev ha det i centrum i år. Ann-Charlotte kollar med kyrkan.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Ta med Rydebäcks dag, besöket från KD, ny gång- och cykelstig,
grannsamverkan.
Malin vill gärna att utgivningsdag ligger i jämn vecka då detta passar bättre in
med hennes ordinarie arbetsschema.
Hemsidan - Lisbeth lägger ut ny flik med Grannsamverkan.

7.e

Kultur.
Inget nytt.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Ev besök på Åbrädden den 18 september.

8.b

Idrottshall
Se ovan om parkeringsplatser.
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8.c

Strandprojektet
Vilande

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Gunnar informerade om möte den 3 oktober kl 18.30.
Gunnar har fått ta i en polis. Niklas Ryd, som känner till grannsamverkan och som
jobbar med volontärer. Han kommer hit till mötet den 3 oktober tillsammans med
Kenneth Johansson från Länsförsäkringar.
Sätta upp anslag på Hörnan och Hemköp. Malin gör en affisch.
Ingvar skickar ut mail om intresse för att stå nere i centrum och informera om
Byalaget.
Övrigt
- Fortuna SPA är till salu
- Bänkarna är inte färdiga, armstöd ska sättas upp.

9.
10.

Nästa möte
Måndagen den 8 oktober kl. 18.15.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.

Rydebäck 2018-09-10
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Malin Persson

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