STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2018-12-10, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson, Malin Persson AnnCharlotte Ericsson, Bo Johansson, Gunnar Bokedal, Henrik Bengtsson samt Ulla Tilly
Mårtensson.
Frånvarande:, Stephan Bengtsson, Lena Olsson, Sylvester Walaszek och Mattias
Sonesson

Punkt
1.
2.
3.

Notering
Mötets öppnande.
Ordförande Ingvar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Föredragningslista, övriga frågor

4.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Ulla Tilly Mårtensson utsågs att justera dagens protokoll.

5.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

6.

Handlingsplanen
Inget nytt har tillkommit.
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2018
Projekt - december 2018

Ansvarig

Beslut

Äldre-/seniorboende

IP

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Centrum parkering

IP/Kny

Kommunen har fastslagit att vård/äldreboende
ska byggas i Rydebäck. IP har kontakt med Lars
Thunberg KD.
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

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

7.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Stephan Bengtsson, kassör har mailat balansräkning och resultat eftersom han
inte kunde närvara vid dagens möte.

[Skriv här]

Papper är inskickade till banken med anledning av att vi byter kassör. Banken vill
dock ha årsmötesprotokoll inskickat.
Lisbeth kontaktar Stephan om att Camilla står som mottagare på
bankinbetalningarna gällande medlemskap. Detta ska ändras hos banken.
6.b

Lisbeth meddelade att det har kommit in 569 medlemsanmälningar för 2019.
Brev och medlemskort är under utskick.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Ingvar tog upp om säker skolväg, dålig belysning på Ingarögatan
Övergångsstället som är anlagt är inte upphöjt och saknar cykelbana samt avfasning av kantsten på norra sidan
- För lite belysning övergångställe Sandövägen

7.b

Fritid och arrangemang
- Julmarknad
Scouternas placering var helt fel.
Det var mycket folk trots det tråkiga vädret.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nyhetsbrev den 16 nov om bl a Julmarknaden och invigningen av den nya skolan.

7.e

Kultur.
Inget nytt.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Pontus Andersson SD tog kontakt med Ingvar och meddelade att de var
vågmästare vid röstningen om vård-/äldreboende i Rydebäck. S+V+MP röstade
för detta och SD också, vilket gjorde att förslaget klubbades.
Lars Thunberg KD tar över efter Jonny Cato. Lars menar att man inte behöver
vänta med att dra igång projektet utan sätta igång direkt. Det är inte bestämt om
det blir privat eller via kommunen.
Efter helgerna tar vi tag i detta igen.

8.b

Idrottshall
Ingvar har kontaktat Tingsrätten i Växjö om protest detaljplanen för bygget.
Kommunen hade begärt anstånd med att svara men nu har svar inkommit. Vi vet
inte än vad de svarat.

8.c

Strandprojektet
Ingvar bearbetar kommunen. Söka dispens för utegym på platsen där
Montessoriskolan är idag.

8.d

Grannsamverkan – Coyard
Bo Johansson informerade att en del distrikt har kommit igång, bl a Fogdögatan,
Rörögatan, Björkögatan och Valögatan. Skyltar är uppsatta
4 eller 5 grupper är alltså igång.

[Skriv här]

Bo ska skicka ut rapport till de andra som visat intresse.
Ang statistiken har Gunnar bett om en utredning vad som är skillnaden olika
statistiker.
Han har pratat med grannsamverkanspolis i Göteborg.
Tips att gå till polisens kompetenscenter i Malmö.
Polis i Helsingborg, Jonas Mango, ringde till Gunnar och meddelade att hela
Sverige förutom Skåne har grannsamverkanspolis. Skåne har Länsförsäkringar.
Vi får nog gå på politikerna och visa att Skåne skiljer sig från övriga landet.
Ta kontakt med kontaktcenter och fråga vem man ska ta detta med.
Övrigt
- Kjell Nyström meddelade att pensionärerna på Träffpunkten undrar vad
Byalaget gör för åldringar som begår självmord. Det är inget vi är inblandade i
utan pensionärsföreningen får ta tag i dessa frågor själva.
Malin kollar lite vad föreningen gör.

9.
10.

-

Ann-Charlotte undrade när vi ska ha nästa årsmöte.
Vi bestämde måndagen den 25 februari kl 18.30.
Det är en fotograf som gärna vill komma och prata lite innan mötet.
Ingvar kollar om lokal i nya skolan är ledig den kvällen.
Mat – Ingvar kollar med Ridibecco.

-

Ann-Charlotte undrade också om någon annan ville åta sig att köpa in konst
till konstlotteriet på årsmötet. Priser för 8 000 kr.
Kjell åtar sig detta och Ann-Charlotte kollar vad som finns redan.

-

Ingvar tog upp frågan om ersättning för dator till Lisbeth som använder för sitt
uppdrag i styrelsen. Styrelsen enades om att en ersättning med 50 % ska
utgå. I detta fallet blir det 2000:-. Lisbeth använder datorn till protokoll,
kallelser, medlemsregister, websidan mm.
Samma policy ska användas för övriga styrelsemedlemmar.

Nästa möte
Måndagen den 14 januari 2019 kl. 18.15.
Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.

Rydebäck 2018-12-10
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

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

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

[Skriv här]

