STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2018-10-08, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Kjell Nyström, Bo Johansson, Lisbeth Szantai, Ingvar Pettersson, AnnCharlotte Ericsson (delvis), Henrik Bengtsson (delvis) samt Gunnar Bokedal
Frånvarande:, , Stephan Bengtsson, Sylvester Walaszek, Ulla Tilly Mårtensson,
Mattias Sonesson och Malin Persson

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 - 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 kommer att mailas från Stephan Bengtsson som inte var
närvarande vid dagens möte

6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 900 medlemsanmälningar.
Arbetet med att göra ”utskick” till samtliga Rydebäcksbor har påbörjats.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Första spadtaget till Montessoriskolan har tagits
- Skyltarna på Kärleksstigen är vridna. IP och BoJ vrider dessa rätt.
- Hastighetsskyltar vid skolan vända

7.b

Fritid och arrangemang
Julmarknad
Julmarknaden den 2/12 em ev klockan 15-17.
Tanken är att denna ska vara i centrum, kyrkan, i år.
Kyrkan har möte torsdag den 11 okt.
Om inte detta går är alternativet Scoutgården.
Tomte – Bo Johansson har pratat med Tor Holmgren, som ställer upp som tomte.
Julgran + eventuellt lysa upp trädet utanför kyrkan.
Byalaget bjuder på glögg, saft och pepparkakor.
Julmusik ska också finnas.
Julgranen fixar Ingvar hos LIONS.
Alla ska ha tomteluva!

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
1978-10-30 bildades Byalaget – alltså 40 år sedan. Malin tar med detta i
nyhetsbrevet och Lisbeth lägger på hemsidan.

7.e

Kultur.
Inget nytt.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Fredrik Cronqvist, Sveabostäder har kontaktat Fredrik von Platen. Fredrik von
Platen är med på att bygga vårdboende.
Vi ska senare ha kontakt med vårdcentralen tillsammans med Fredrik Cronqvist.

8.b

Idrottshall
Parkeringsplatser kan inte tas bort utan att ersättas av andra
Ingvar har haft möte med Arholma
Ev en extra parkering där flaggorna står idag
Hemköp vill har ca 15 st parkeringsskyltar
KNy och IP gå ner och kolla i parkeringshuset.
Enligt Arholma torg får affärsidkare ej sätta upp egna skylar.

[Skriv här]

8.c

Strandprojektet
IP har skrivit till kommunen, Fredrik Bengtsson SBF, om att vi ska dra igång
projektet igen. Dispens för utegym behövs eftersom tomten är strandskyddad.

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Det kom cirka 80 personer på mötet och mötet gick mycket bra.
Både polis och representant från Länsförsäkringar upplevdes som mycket bra.
Vi har fått in del namn och Bo och Gunnar ska maila till dessa och fråga hur
intresset är för att starta upp grupper.
- Det finns redan en viss grannsamverkan, dvs grannar hjälper varandra och ser
efter varandras hus och trädgård när ngn är borta. Dessa kan få hjälp med
skyltar och annat.
- Digital grannsamverkan med Coyards.
Bo och Gunnar funderar vidare hur gå vidare.
Bo har beställt material till ”sin” gata och tänker gå runt och försöka påverka
grannarna. Kan eventuellt hålla i det i 1 år.
Övrigt
- Gatulampor – Bo har sett att många är alldeles gröna på insidan.
- I tunnlarna lyser lamporna knappt.
- Bo skickar till Björn Johansson, har hand om all belysning i Helsingborg.
- Intern buss som kör runt o hämtar upp folk önskas av SPF
- Önskemål om att bussen kör längre ner till Fortuna med en hållplats till där.
IP kan tänka sig att skriva till Skånetrafiken om detta.
Den 30 oktober 1978 bildades Byalaget.
Vi gör ett reportage till nyhetsbrevet och lägger ut info på hemsidan.
Lördagen den 27 oktober mellan kl 8-10 tänker vi stå vid Hemköp och dela ut
blommor och godis och ev värva lite nya medlemmar också.
Göra en skylt – Henrik kollar med tryckare i Helsingborg

9.
10.

Nästa möte
Måndagen den 12 november 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

……………………………………………..
Kjell N

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