STYRELSEPROTOKOLL
U
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2019-08-12, PS Språktjänst.
Närvarande:, Lisbeth Szantai , Malin Persson, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson,
Gunnar Bokedal, Ulla Tilly Mårtensson, Lena Olsson och Stephan Bengtsson
Frånvarande: Ann-Charlotte Eriksson, Henrik Bengtsson och Bo Johansson

Punkt

Notering

1.

Mötets öppnande.
Ordförande Ingvar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Föredragningslista, övriga frågor
Ingvar Pettersson anmälde övriga frågor.

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 2019

Ansvarig

Beslut

Äldre-/seniorboende

IP

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

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Beslutat/Projektering/Byggas 2018-2019. Vi
deltar i detaljplanen från staden.

Centrum parkering

IP/Kny

Nu propå till Staden om resterande ytor som ser
dåliga ut.
Vi får avvakta färdigställandet av detaljplanen

Sandövägen-Hårt trafikbelastad
med höga hastigheter

IP

Utredning ska vara klar under våren. Problemen
accentueras efter hand som utbyggnaden av
området öster om Sandövägen fortsätter

Bussgatan - Cykelbana

IP

Ska genomföras

Långövägen - Gångbana till
Busshållplats

IP

STRANDPROJEKTET
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

Kny/IP/SB

KNY, IP, SB tillsammans med kommunen
Fördröjt pga att Montessoriskolan inte klar förrän
2019
Kommunen vill vänta med utegymmet.

HB

HB uppdaterar informationsfolder om bl a företag
i Rydebäck

GB

Kontakt med HBG kommun om att göra
gräsmattor till blomsterängar

Genomfört

Ny informationsfolder
Bi-projekt

[Skriv här]

6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Lena Olsson har mailat resultat och budget för maj månad.
Vi har 102 tkr i kassan och utgifter under året såsom Rydebäcks Dag och
Julmarknad.

6.b

Lisbeth informerar att medlemsantalet är uppe i 886.
Ett försök att få in fler medlemmar genom att göra en intervju med Ingvar som är
styrelseordförande för att visa vad vi gör. Detta lägger vi sen ut på Nyhetsbrevet
och Hemsidan.
Vi kan även ha ett frågeformulär på Rydebäcksdag där vi frågar vad folket i
Rydebäck vill ha. Detta lägger vi också i Nyhetsbrevet

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
Ingen ny information

7.b

Fritid och arrangemang
Rydebäcks dag:
Kjell informerade att Montessoriskolans kör hoppar av. Kjell kollar vad som kan
ersätta.
Stephan säger att kanske Rydebäcks Gospel eller delar av denna kanske kan
ersätta.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nyhetsbrevet kommer ut torsdagar i stället för fredagar och Malin behöver ha in
materialet senast tisdag samma vecka.
Material som kan vara med
- Vad har hänt under sommaren; Barnens dag, Orientering; 15 st från Rydebäck
som deltog i O-ringen
- Sammanställning om busstrafiken
- Medlemsavgift; vid swish glöm inte att skriva namn och mailadress.

7.e

Kultur.
Inget nytt

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Ingvar har kontakt med BoNovum och ska kontakta Lars Thunberg igen för att
försöka få reda på läget.
LOV – Lagen om valfrihet. Helsingborg är inte med. Ska vi försöka påverka?

8.b

Idrottshall
Ingvar har haft kontakt med Svea Hovrätt. Helsingborgs kommun får lov att
överklaga.

[Skriv här]

8.c

Strandprojektet
Ingvar tar kontakt med kommunen då strandtomten är lämnad i oordnat skick.
Kablar och bråte täcker marken.
Kommunen vill vänta med utegymmet. Ansökan om tillstånd för att bygga inom
strandskyddet är inte gjord.
Ny kontakt med kommunen om detta.

8.d

Grannsamverkan – Coyard
-

8.e

GDPR
Nytt möte med projektgruppen den 19 augusti kl 18.00.

8.f

Informationsblad
Företag som ska finnas med i detta betalar för att vara med. Vi får bidrag med
20 000 kr.
Ingen mer info då Henrik inte var närvarande på mötet
Övrigt
- Strandvakternas livräddningsutrustning stulna igen och även
informationstavlan vid tornet.
-

Kommunen dålig på att hålla i ordning i tunnlarna. Ingvar kontaktar
kommunen om detta.

-

Byalaget har fått en egen del på Hemköps anslagstavla där vi kan sätta upp
vårt material såsom information och nyhetsbrev.

-

Biholkar – Gunnar tog upp detta ämne och vi kom överens om att byalaget
ska finnas vid Hemköp lördagen den 17 august mellan kl 09.00-11.00.
Ingvar tar med sig virke och borr och gör bihotell och/eller var och en som är
intresserad kan själva göra sitt bihotell. Denna får man så med sig hem.
Nyhetsbrev och informationsblad kommer också att finnas. Ingvar och
Stephan kommer att finnas på plats.
Ingvar skriver till SBN och föreslår att de inte klipper hela gräsmattor utan
låter en del vara kvar till bin och andra insekter.

-

Vi behöver få in ny medlem som efterträder Bo Johansson som avgår nästa år.
Förslag framkom att en jurist vore en tillgång. Lena Olsson hade förslag och
återkommer med namn. Malin Persson hade ett namn, dock inte jurist, och
lämnar namn på henne också. Dessa förslag lämnas till Valberedningen som
tar hand om detta.
Valberedningen bjuds in till nästa möte.

-

Vi diskuterade om busspriserna, där vi menade att vi bör jobba vidare med
det, förnyad kontakt, Facebook osv

Nästa möte
Måndagen den 9 september.

[Skriv här]

9.

Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.

Rydebäck 2019-08-12
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Kjell Nyström

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