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STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2017-03-13, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande: Ingvar Pettersson, Lisbeth Szantai, Ulla Tilly Mårtensson, Camilla
Persson, Ann-Charlotte Ericsson, Kjell Nyström, Bo Johansson, Malin Persson samt
Sylvester Walaszek
Frånvarande: Samtliga styrelsemedlemmar var närvarande.
Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
Nattvandrarna besökte Byalaget, läs med under Övrigt

3.

Justering av dagens protokoll
Ann-Charlotte Ericsson och Ingvar Pettersson utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
Inget nytt.
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2016
Projekt - 13 februari 2017

Ansvarig

Beslut

Vårdboende

IP

Skolfrågorna

IP/UTM

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Centrum parkering

IP/Kny

Paviljong.

Kny/IP

Vi träffade Maria Nilsson, ordf. Vård och
Omsorgsnämnden och
Johnny Cato Hansson, Kommunalråd den 6
september
Vi deltar i detaljplanen från Staden. Kommer
under augusti/september månad
Beslutat/Projektering/Byggas 2017-2018. Vi
deltar idetaljplanen från staden.
Nu propå till Staden om resterande ytor som ser
dåliga ut.
Vi får avvakta färdigställandet av detaljplanen
Nytt förslag. Placeras mitt emot Rosa Kiosken.
Önskemålet är presenterat
Utredning ska vara klar under våren. Problemen
accentueras efter hand som utbyggnaden av
området öster om Sandövägen fortsätter

Sandövägen-Hårt trafikbelastad
med höga hastigheter
Bussgatan - Cykelbana
Långövägen - Gångbana till
Busshållplats
Ytterövägen - Få ner
trafikhastigheten
Arboretum
Piratlekplats vid Bryggan
Utegym – Utnyttjande av mark
efter Montessoriskolan
LEADER
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IP
IP

Oförändrat önskemål. Ej prioriterat av Staden.
Förslag till Gångväg mellan Storöväg. och
Brännögat.

IP
IP

Under 2016. Uppföljn. Dalskär III skrivelse
IP

Tillskrivit Staden om förslaget. Långsiktigt.

IP/Kny
Kny/IP
Kny/IP

Noterat önskemål
Gestaltning till kommunen, KNY och IP kontakt
med MEX, Karin Starte
Skicka in och söka bidrag till Paviljongen,
lekplats, utegym, bastu
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6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Resultatrapport, balansrapport och kontoanalys har skickats ut via mail tidigare.
Vi har 154 000 på kontot och 1 000 kr i handkassan.
Konst inköpt för 8 000 kr.
Det är inget specifikt som kan medföra större utgifter förutom Rydebäcks dag och
Drakfesten i maj.

6.b

Det har kommit in 848 anmälningar för 2017.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
Ingvar berättade att upphöjningar med 2 gupp ska göras på Sandövägen. Ingvar
har pratat med Trafik och Miljö. Ett gupp från fortunahållet och ett lite längre hit
vid övergångsstället. Ingvar får detta beslut skriftligt.
Kommunal cykelpump vid stationen – klart denna vecka.

7.b

Fritid och arrangemang
Drakfest i maj. Kjell, Ulla och Bo bildar en grupp som har hand om detta. De ska
träffas den 4 april och diskutera igenom detta. Festen blir den 21 maj kl 14 00.
Draktävling och korvgrillning. Detta är nu beslutat.

7.c

Fritid- ungdom.
Byalaget har beslutat att Nattvandrarna inte ska in i Byalaget. Vi sprider info att
det behövs folk i vårt nyhetsbrev men det är endast detta vi gör.
Ingvar kontaktar Nattvandrarna och berättar att vi beslutat att vi inte är
intresserade men att vi hjälper dem att förmedla information.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
- Malin Persson tar nu över som ansvarig för nyhetsbrevet.
- Lisbeth Szantai tar över hemsidan.
- Ang mail info@mail ska Ingvar kolla vem som tar emot mail härifrån och hur vi
kan lägga om mailkontot.
- Ang Dropbox konto ska Malin kolla. Det är bra med ett sådant konto – där kan vi
lägga all information, nyhetsbrev, protokoll och bilder så att alla enkelt har
tillgång till detta.
- Lisbeth kollar hur man ändrar webmaster på hemsidan.
- Beslut har tagits att vi ska ha nyhetsbrevet var 14:e dag i stället för som nu 1
gång i veckan.

7.d

Kultur.
Inget nytt

8

Projekt:
8.a

Kjell har skickat in till kommunen om paviljong och utegym.
Detta förslag har nu utökats med bastu, boulebana, lekplats samt museum (där
minigolfbanan är idag).
Kjell har kontakt med Göran Hagström, Stadsarkitektkontoret och de ska träffas
den 29 mars.
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Ny träff med Leader den 11 april tillsammans med Kommunen.
8.b

Skolfrågor
Bygglov inte klart än.

8.c

Inget nytt om Idrottshall.

8.d

Övriga frågor.
Representanter från Nattvandrarna var på besök för att informera om deras
arbete samt diskutera eventuellt samarbete med Byalaget.
Visioner – vad har vi?
- Det som händer vid stranden, Fritidsområde.
- Motionsslingan måste bli klar
- Askfat utsatta vid soptunnor
- Hyra podie till Rydebäcks dag bl a.
Kjell meddelar att han har fått önskemål från folket i Rydebäck att man vill att
styrelsen sitter tillsammans vid ett långt bord.
- Köpa en högtalare + mikrofon. Camilla kollar med rektorn på skolan om det
kanske redan finns.
Den 20 mars begravs Björn – Ingvar frågar vem som tänker gå.
Ingvar, Malin, Kjell och ev Camilla går.
Blomsteruppsättning för 1000 kr och 1000 kr till Cancerfonden. Camilla ordnar
detta.

9,

10.

Nästa möte
Måndagen den 13 mars kl. 18.15, OBS!!. i Havstornet Rydebäcks Stationsgata 53
Mötets avslutande
Ordförande, Ingvar Pettersson, tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.
Rydebäck 2017-02-13
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Ann-Charlotte Ericsson

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