STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2020-11-09 ZOOM-möte
Närvarande: Ingvar Pettersson, Kjell Nyström, Gunnar Bokedal
Lisbeth Szantai, Gunnar Carlsson, Ulf Nilsson, Ann-Charlotte Eriksson, Malin Persson
Yvonne Fogelström, Patrik Christierson
Frånvarande: Ulla Tilly Mårtensson,

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Gunnar Carlsson 3 trafikfrågor

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Petterson och Malin Persson utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - november 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

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

[Skriv här]

Tidigaste byggstart okt 2020

6.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Kjell meddelar att det finns 29.459,91 kr på banken.

6.b

Medlemsantalet är uppe i 799 – drygt 100 mindre än i fjol.
Arbete med detta års utskick har satt igång. Vi har börjat lägga ut brev till
samtliga Rydebäcksbor. IP har tagit fram karta.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Klart att det kommer vägbulor vid Långövägen, Ytterögatan, Malövägen och
Värmdögatan.
GC har haft kontakt med trafikingenjör.
- Parkeringsförbud uppsatt vid nya skolan.
- Vill ha cykelöverfart Färingsögatan och Ängesögatan.
- GC informerade att det kommer en ny regel från den 1/12 med nytt vägmärke
– Cykelgata. Alla cyklister har företräde och bilar får bara köra 30 km/tim.
- Önskemål om säker skolväg runt stationsområdet – göra detta till cykelgata.
- PC säger att på cykelväg Ytterögatan vid skolan syns det inte om det kommer
någon bil (vid glasväggen vid skolan)
- Slangar som ligger i Rydebäck är pga trafikräkning
- Man kommer att göra separat vänstersväng vid Månsgård.
- GC vill gärna ha rondell där och även vid Långövägen. Detta är ett önskemål
från hela byalaget
- - Parkering stranden vid bryggan. Kommunen ska se över skyltarna där.
Byalaget bör lämna förslag hur vi ska lösa parkeringen där. Infart till
parkeringen kommer att bli till vänster om kastanjen här utegymmet är klart.

7.b

Fritid och arrangemang
Alla arrangemang är inställda

7.c

Fritid- ungdom.
Skateboardpark
Vi fick 20 positiva svar efter att vi lagt ut om detta i nyhetsbrevet. Någon som bor
här i Rydebäck rekommenderade den som finns i Landskrona. IP och GB
skickar till Fritidsförvaltningen. IP har tidigare pratat med Christian Orsing.
Projektet är igång.
Mycket bråk och förstörelse i Rydebäck. Ungdomar utifrån kommer hit. Kan
Byalaget göra något?
IP kollar om Nattvandrarna är igång och om det finns fritidsverksamhet.
Önskemål om att polisen kör här på helgerna.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Inget nytt.

7.e

Kultur.
Kommunen har hand om underhåll av skyltar på kulturslingan. Yvonne kontaktar
Kontaktcenter.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Inget nytt.

8.b

Idrottshall
Inget nytt
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8.c

Strandprojektet
Man startar i november – först utegym och sen lekplats.

8.d

Informationsblad
Gunnar C kommer med förslag

8.e

Övrigt
- Allaktivitetshus inget nytt. KNy har inget engagemang i museet utan endast i
allaktivitetshuset.
- Kommunen har lagt beslag på Krokahus för att använda till barn utanför
Rydebäck. KNy anser att Krokahus bör tillfalla Rydebäck.
- Aktivitetsrundan. Gunnar B och Yvonne har gått rundan. Yvonne undrar vad
syftet är och vilken målgrupp man siktar på. Hur ska det hänga ihop med
utegymmet?
AC undrar vilken kostnad det är.
Vi avvaktar med aktivitetsrundan tills vi ser hur utegymmet kommer att se ut.
-

Yvonne är adjungerande styrelsemedlem fram till årsskiftet och sedermera
kassör.
Ingvar tog upp om mat till julavslutningen och föreslog jultallrik för att äta
hemma. Annat förslag kom att vi skulle ta det senare på våren och grilla vid
stranden. Detta tyckte samtliga var ett bättre alternativ.

Nästa möte
Måndagen den 14 december 2020
9. Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet
Rydebäck 2020-11-09
Vid protokollet
Lisbeth Szantai
Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Malin Persson

’

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