Organisationsnummer 843001-2735

STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2021-03-08 ZOOM-möte
Närvarande ordinarie ledamöter:
Kjell Nyström, Gunnar Bokedal, Malin Persson, Ingvar Pettersson , Lisbeth Szantai
Närvarande suppleanter: Gunnar Carlsson, Patrik Christierson
Övriga närvarande: Yvonne Fogelström
Frånvarande ordinarie ledamöter: Ulla Tilly Mårtensson, Ann-Charlotte Eriksson
Frånvarande suppleanter: Ulf Nilsson
Innan mötet började informerade Mats Nilsson. SBF om Tegel.
Norra längan vill Jenny Aspenberg ha till föreningslokal.
Längan där restaurangen ska in öppnas till påsk. Lokalen rymmer ca 200 personer
Mikael Ruthenberg visade runt och det kommer att bli fint, säger Mats Nilsson.
Det kommer att finnas kök, matsal, bar, lounge, SPA med bubbelpool 5x7 m, hotell med 34
rum.
SBF kommer att lägga del av sin verksamhet där och det kommer att bli vinprovningar bl a
Där
Restaurangen kommer att vara kvar där den är idag dock endast i en del. I den andra delen
kommer det att finnas en butik för gourmetvaror.
Byalaget ska göra ett reportage snart.
Mats Nilsson tackade för sig och vårt ordinarie möte kunde börja.

Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Gunnar Carlsson - trafik

3.

Justering av dagens protokoll
Ingvar Pettersson och Gunnar Bokedal utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.
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5.

Handlingsplanen
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - februari 2021

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

6.
6.a

Arbetsplatsen är etablerad och bygget är igång

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Yvonne meddelar att det finns 217 000 kr på banken varav 131 600 kr inbetalda
medlemsavgifter den 28/2.
Kostnader 14 000 kr av budgeterade 122 000
Revisorn har fått resultat- och balansräkning.

6.b

Medlemsantalet är uppe i 802 medlemmar.
Gunnar Carlsson har 500 ”vykort” som kan skickas ut till nyinflyttade senare till
våren.
Gunnar och Lisbeth har hand om detta

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Gunnar C meddelar att han fått gammal information om cykelöverfarter från
Jakob Fritz, kommunen.
Inget nytt om cykelöverfart vid rondellen vid blivande Vårdboendet. När detta är
klart tar kommunen tag i detta.
Patrik anser att det är viktigt att Rydebäck har en cykelvänlig omgivning.
Ingvar säger att säker skolväg vid Färingsögatan gäller om eleverna ska flytta sig
under skoltid
Gunnar C informerar att gångfartsområde betyder att bilar får bara köra i 5-6
km/tim.
Detta område finns inte längre kvar.
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Cirkulationsplatsen vid Blomsterlandet 70 km/tim – någon vill ha 50 km/tim där
men detta är ej relevant.
Patrik vill gärna hålla frågan levande om gång/cykelväg längs Landskronavägen
söderut vid Blomsterlandet.
Ingvar meddelar att det är sgtor efterfrågan på att anlägga en padelbana söder
om Blomsterlandet.
Yvonne undrar om cykelöverfart östra delen Långövägen och Ingvar svarar att
han ska fråga Jakob Fritz när det blir.
Kommunen får tillstånd att förankra ”våra” bänkbord vid stranden Ingvar och
Gunnar B möte med kommunen.
7.b

Fritid och arrangemang
Utegymmet beräknas vara klart mitten april.
Ingvar kontaktar kommunen och frågar om de tänker ha någon form av invigning.
Lekplatsen preliminärt klar mitten april.

7.c

Fritid- ungdom.
Kickbanan är försenad
Malin kollar med lärare vad tjejer kan tänkas vilja göra/ha.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Nyhetsbrev lite försenat.

7.e

Kultur.
-

8

Projekt:
Pågående

8.a

Vårdboende
Mikael Högberg från kommunen har blivit inbjuden till nästa styrelsemöte för att
informera lite eftersom han inte kunde komma idag.

8.b

Idrottshall
Inget nytt.

8.c

Strandprojektet
Se under Fritid/Arrangemang

8.e

Övrigt
Våra styrelsemöten framöver kommer att bli på Träffpunkten eller Tegel.
Gunnar C kontaktar Jakob Fritz om utfart Landskronavägen.
Det har fortfarande inte levererats sand till Fortuna.
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Nästa möte
Måndagen den 12 april 2021
9. Mötets avslutande
Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet
Rydebäck 2021-03-08
Vid protokollet
Lisbeth Szantai
Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Gunnar Bokedal

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