STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2020-12-14 ZOOM-möte
Närvarande: Kjell Nyström, Gunnar Bokedal
Lisbeth Szantai, Gunnar Carlsson, Ulf Nilsson, Malin Persson Yvonne Fogelström,
Frånvarande: Ulla Tilly Mårtensson, Ann-Charlotte Eriksson, Patrik Christierson,
Ingvar Pettersson

Punkt

Notering

1.

Mötets öppnande.
Kjell Nyström höll i dagens möte då Ingvar Pettersson, ordförande, inte var
närvarande. Han hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Gunnar Carlsson
- Malin Persson

3.

Justering av dagens protokoll
Kjell Nyström och Gunnar Bokedal utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - december 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
-Lekplats
-Paviljong
-Utegym

Kny/IP/SB

Strandprojektet är nu påbörjat med byggande av
lekplatsen

GB

Kommunen har den 14/9 påbörjat arbete med
att göra blomsterängar

GC

Utfartsfrågor i samband med bygge Månsgård

GC

Önskan om cykelgata mm

GC

Kommunen ska se över skyltarna

Bi-projekt
Utfart Landskronavägen,
Långövägen och Månsgård
Säkerskolväg runt stationen
Parkering stranden vid bryggan
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Arbetsplatsen är etablerad och bygget är igång

6.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Kjell meddelar att det finns 205.381,25 kr på banken.

6.b

Medlemsantalet är uppe i 580.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- GC skickat ut protokoll från promenadmöte med Jakob Fritz, trafikingenjör
Helsingborgs kommun
- GC har pratat med med man som bor i centrum ang underhåll parkering och
torg. Dessa ägs av olika aktörer och dessa måste stå för underhåll. Mannen tycker
att detta sköts dåligt. Han tycker också det är fel att mammorna släpper barnen
vid idrottsplatsen i samband med byggandet i området.

7.b

Fritid och arrangemang
Alla arrangemang är inställda

7.c

Fritid- ungdom.
Inget nytt

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Malin önskar bättre framförhållning för inlämning av material till nyhetsbrevet

7.e

Kultur.
-

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Inget nytt.

8.b

Idrottshall
Arbetsplatsen är etablerad och bygget är igång

8.c

Strandprojektet
Projektet är påbörjat. Lekplats först I tur.

8.d

Informationsblad
Gunnar C kommer med förslag
Vi kan köpa namnregister på olika perioder för nyinflyttade. Det kostar 200 kr i
engångsavgift och sen 0,50 kr per st. Vi beslutar att vi köper in detta

8.e

Övrigt
- Malin informerade att hon fått mail där man skriver om önskad ändring av
gång- och cykeltrafik mellan idrottshallen och Hemköp mm
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-

Gunnar C undrar om transporter till nya bygget kommer att gå mellan
klubbstugan och skolan?

-

Gunnar C- Cykelgata skulle passa vid Viras Café men trafikinspektionen tyckte
att det redan fanns cykelbanor. Man har satt upp parkeringsförbudskyltar där.

Nästa möte
Måndagen den 11 januari 2021
9. Mötets avslutande
Kjell Nyström tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet
Rydebäck 2020-12-14
Vid protokollet
Lisbeth Szantai
Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Kjell Nyström

Gunnar Bokedal

’

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