Organisationsnummer 843001-2735

STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2021-06-14 ZOOM-möte
Närvarande ordinarie ledamöter:
Kjell Nyström, Gunnar Bokedal, Ingvar Pettersson, Lisbeth Szantai, Malin Persson
Frånvarande ordinarie ledamöter:
Ulla Tilly Mårtensson, Ann-Charlotte Eriksson
Närvarande suppleanter: Gunnar Carlsson, Ulf Nilsson
Frånvarande suppleanter: Patrik Christierson
Närvarande övriga: Yvonne Fogelström
Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
- Ingvar Pettersson

3.

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

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2020
Projekt - juni 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

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

GC

Vi ser över busslinjen i Rydebäck

Bi-projekt
Utfart Landskronavägen,
Långövägen och Månsgård
Säker skolväg runt stationen
Parkering stranden vid bryggan
Busslinjen i Rydebäck
Trafikreglering

[Skriv här]

Arbetsplatsen är etablerad och bygget är igång
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6.
6.a

Redogörelser – Föreningens ekonomi
Yvonne informerade
Banken per den 31 maj 213 740 kr
Intäkter per den 31 maj 134 100 kr
Resultat per den 31 maj 114 200 kr
IP meddelar att vi ännu inte fått fakturan från banken ang bänkarna

6.b

Medlemsantalet är uppe i 815 medlemmar.
2020 var medlemsantalet 791 vid samma tidpunkt

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
Gunnar C har haft kontakt med ansvarig på Skånetrafiken ang hur bussarna går.
Önskemål om ändring av busslinjer.
Buss 218 stannar vid Rya kvarn. Önskemål att hållplatsen flyttas söderut vid
bullervallarna och norrut vid elstationen.
Idag servas 3-5 hushåll, om man flyttar hållplatsen 75 m servar man 1500
personer i stället.
GC har tagit upp med J Fritz att vi vill ha 40 km/tim i hela Rydebäck förutom vid
skolorna där det ska vara 30 km/tim.
GC haft kontakt med Arriva. Han meddelar när det blir ett möte med dom.
Yvonne frågar om infart/utfart Månsgård. Enligt svar från J Fritz finns det inte
plats för rondell. I stället kan det blli ett körfält till som leder in mot området.
Angående utfart från Långövägen kan det bli flervägsväjning . liten rondell.
IP har ringt polisen ang hastighetskontroll.
Vi har blivit lovade en cykelöverfart Långövägen men det blir inte detta året.

7.b

Fritid och arrangemang
Kjell N jobbar vidare med detta. Bodil Vinke ställer gärna upp och vill då ha
tillgång till ett bord.
Liberalerna har meddelat att de gärna deltar. Även Centerpartiet har anmält sitt
intresse av att vara med. KNy skickar ut till alla partier.
Malin säger att hon kan ha några bord i sitt förråd.

7.c

Fritid- ungdom.
Fråga på Facebook om vi inte kan starta upp en ungdomssektion i Byalaget.
Enligt KNy vill Fortuna FF gärna ha hand om ungdomar.
Kickboardbanan är tydligen ambulerande och inte permanent. KNy undrar om den
kommer vara kvar här den 4 september. Mail till Anders Hammarlund om detta.
Önskemål har framkommit om en klättersten för barn.
Alla önskemål och synpunkter måste gå via Kontaktcenter.
Invigning utegym och lekplats. Förslag att någon kille eller tjej visar hur
utegymmet funkar.
Vi måste prata med kommunen om detta. C Orsing är gärna med.

[Skriv här]
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Ev kan vi ha detta samtidigt som Rydebäcks dag. Ev kl 14.00. Vi bjuder på korv
och dricka.
7.d

Information- Nyhetsbrev.
Malin meddelar att nyhetsbrevet kommer tisdagen den 15 juni.

7.e

Kultur.
Kulturslingan.
Beslut tas att vi inte tar tag i detta utan lämnar över till museeföreningen.

8

Projekt:
Pågående

8.a

Äldreboendeboende
Inget nytt

8.b

Idrottshall
Man håller på att bygga. Ingvar har inte hört något mer från J Holm.

8.c

Strandprojektet
Detta projekt är klart förutom att borden är felplacerade.
Dessa bord kommer vi att fästa med hänglås. Vi köper in 2 st sådana.

8.e

Övrigt
Allaktivitetshus
Skrivelsen angående Allaktivitetshus i Rydebäck skickades in av Muséeföreningen
6/5.
Gruppen på Helsingborgs stad som bearbetar inkomna önskemål gällande ÖP
2021 tar emot skrivelser fram till 5/7.
Därefter behandlas inkomna ärenden.
Beslut
Vid positivt svar från kommunen är Byalagets styrelse berett att delta i
kommande arbete med Allaktivitetshus i Rydebäck.
Årsmöte
Vi skjuter på årsmötet och avvaktar vidare beslut från Folkhälsomyndigheten.
Malin informerar via Nyhetsbrevet.

[Skriv här]

-

IP har frågat Stadsbyggnadsförvaltningen om ny områdesansvarig för
Rydebäck. Detta är Li Skillö.
Byalaget vill ha ett möte med henne så småningom.

-

Kjell Nyström meddelar att han vill avgå från styrelsen. Han kommer jobba
vidare under 2021.
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Nästa möte
Måndagen den 9 augusti 2021
9.

Mötets avslutande
Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade mötet

Rydebäck 2021-06-14
Vid protokollet
Lisbeth Szantai
Justeras

………………………………………………

……………………………………………..

Ingvar Pettersson

Gunnar Bokedal

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