STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2020-08-10 Trädgården Kjell Nyström
Närvarande: Ingvar Pettersson, Kjell Nyström, Ulla Tilly Mårtensson , Lisbeth
Szantai, Malin Persson, Patrik Christiersson, Gunnar Carlsson och Ulf Nilsson
Frånvarande:, Gunnar Bokedal, Bo Johansson, Ann-Charlotte Eriksson och Stephan
Bengtsson

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Parkeringsplats stationen GC
- Mötesdatum
LiSZ

3.

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

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - augusti 2020

Ansvarig

Beslut

Äldre-/seniorboende

IP

Kommunen har fastslagit att vård/äldreboende
ska byggas i Rydebäck. IP har kontakt med
berörda

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Centrum parkering

IP/Kny

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

STRANDPROJEKTET
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

Kny/IP/SB

Strandprojektet dras igång igen. Kommunen
bygger lekplats, utegym och ev. paviljong.

GB

Kontakt med HBG kommun om att göra
gräsmattor till blomsterängar

Bi-projekt

[Skriv här]

Tidigaste byggstart okt 2020

6.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Kjell meddelar att det finns 143.625,49 kr på banken. Han har bokfört 143.407,49
kr så det slår på cirka 200 kr.

6.b

Medlemsantalet är uppe i 798 – drygt 100 mindre än i fjor.
Fundera på hur vi ska marknadsföra oss.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
IP – EPA-traktorer kör alldeles för fort. Det är för lite trafikpoliser idag.
GK – Det finns ett nytt vägmärke på Sandövägen och vid nya skolan
”Cykelöverfart”. Cyklister har här företräde till skillnad från ”Cykelpassage” där
cyklister ska stanna.
Det går att läsa mer om dessa märken på Transportstyrelsen.se

7.b

Fritid och arrangemang
Rydebäcks Dag inställt pga Covid19.
Årsmötet - man kan ha ett digital mote 200M eller hyra maskinhall. Gunnar K
kollar detta.

7.c

Fritid- ungdom.
- Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
- Nyhetsbrev utkommer den 21 augusti.

7.e

Kultur.
Muséeföreningen har möte i somras. Ingvar och Kjell var där. Ingvar haft kontakt
med kommunen om muséet kunde vara på 1:a våningen i Krokahus men det gick
inte.
Frågan om att göra Norra längan Tegel till allaktivitetshus inte troligt.
Vi engagerar oss nu inte mer för Muséeföreningen.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Det har inkommit önskemål från allmänheten att inte lägga vårdboendet vis
skolan. Man vill ha det I ett lugnt område.
Tomten där är I stort sett gratis för Vård & Omsorg eftersom Helsingborgs
kommun äger tomten.
Ingvar svarar de som har synpunkter att Byalaget har endast varit behjälplig med
att se till att Rydebäck ska få ett boende och sen är det upp till kommunen att
bestämma var det ska ligga.

8.b

Idrottshall
Ärendet är överklagat.

8.c

Strandprojektet
Det ska komma igång till hösten.

8.d.

Skånetrafiken
Inget nytt.

8.e

Övrigt
Stadsträdgårdsmästaren meddelar att det ska planteras 4000 (6670) träd mellan
Sandövägen och Storövägen.

[Skriv här]

I samband med att man gjorde om parkeringsplatsen vid stationen – längst ut
mot Landskronavägen – har man planterat häck. Detta kommer troligen att bidra
till fler bilinbrott och annat än tidigare då det blir ännu mer skymt. GC och IP
kontaktar kommunen.
Rätt datum till styrelsemötena i höst
14/9
12/10
9/11
14/12
Informationsblad
Gunnar K tar tag i detta igen.

Nästa möte
Måndagen den 14 september 2020
9.

Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet.
Rydebäck 2020-08-10
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Ulla Tilly Mårtensson

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

[Skriv här]

