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STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2017-04-10, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande: Ingvar Pettersson, Lisbeth Szantai, Ulla Tilly Mårtensson, Camilla
Persson, Ann-Charlotte Ericsson, Kjell Nyström, Bo Johansson, Malin Persson
Frånvarande: Sylvester Walaszek, .
Punkt

Notering

1.

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

2.

Föredragningslista, övriga frågor
Drakfesten, Prissättning bussarna, Mailadressen

3.

Justering av dagens protokoll
Malin Person och Ingvar Pettersson utsågs att justera dagens protokoll.

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

Handlingsplanen
IP har mailat Johnny Cato som tar över efter Maria Nilsson, angående
vårdboendet.
PÅGÅENDE PROJEKT RYDEBÄCKS BYALAG 2016
Projekt - 10 april 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

2017-04-10

1 (3)

[Skriv här]

6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Resultatrapport, balansrapport och kontoanalys har skickats ut via mail tidigare.
Det har inte hänt så mycket under mars.
1000 kr till Cancerfonden i samband med Björns begravning samt blommor.
2400 kr för krukorna på torget i april.
Det är inget specifikt som kan medföra större utgifter förutom Rydebäcks dag och
Drakfesten i maj.

6.b

Det har kommit in 863 anmälningar för 2017.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Avstämningsmöte med SBF – IP och Bo
- Fortunaterassen ska belysas
- Belysning på minnesstenen
- Pulkabacken Blidöskolan ska belysas
- Sandövägen – det ska bli vägbulor men inte bestämt när eller hur detta ska se
ut. Byalaget vill se ritning på detta. Något måste göras längst nere på
Sandövägen – Fortunavägen samt cykelvägen Klostervägen över Sandövägen.
IP kollar vad ska göras med detta.
- Får man skänka bänk som gåva? IP har påmint kommunen om detta.

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.
Drakfesten – Kjell, Ulla och Bosse hade ett möte om detta.
Festen ska äga rum den 21 maj. Planeras att sälja drakkit till ett pris av 20 kr
mellan kl 10-13 den 7 och 14 maj.
För varje startkit skänker Byalaget 50 kr till Barncancerfonden. På så sätt vet vi
också ungefär hur många korvar vi ska köpa.
1 korv + 1 dricka per person.
Läs mer om detta i bifogade mötesanteckningar från Drakgruppen,
bilaga 1.
Rydebäcks dag den 2 september kl 11-14. Möte har hållits. SPF vill inte vara med.
Vi ska ha lotteri som tidigare år.
Scouterna har hjul lotteri.
Budget samma som 2015 ungefär. Camilla skickar till styrelsen.
Café Vira säljer sin kaka, Rydebäckaren.
Alla som har verksamhet och vill visa vad dom har kan vara med. Efterlysa i
nyhetsbrevet.
Jenny hr problem med sina grejor – hon kan få låna lokalen där Sju Bönor hade
sitt tidigare.
Brandkåren.Polisen+Ponnyridninig.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
- Karta över skolan som byggs i nästa nyhetsbrev.
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- Lisbeth kolla om det går att ändra mailadressen till Byalaget. Detta är vid
dagens datum justerat.
- Malin fixar ett gratis Drop-Box konto gratis
- Bo ordnar foto på Agneta i Valberedningen.
7.e

Kultur.
Inget nytt

8

Projekt:
8.a

Träff med Leader den 11 april tillsammans med Kommunen.
Strandprojektet:
IP är ordförande och KNy sekreterare i strandprojektet.
Fredrik Bengtsson – EU-projekt från Kommunen
Annika Jönsson – Leader
Christina Eriksson – Stadsbyggnadsförvaltningen
+ övriga närvarande förutom ”boulefolket”.
Nytt möte Byalaget och Staden den 8 maj.

8.b

Skolfrågor
Nu är bygget av nya skolan i full gång.

8.c

Fritidsgård/Idrottshall
KNy har lämnat karta till Ammo Bartrak. Han är intresserad av gymmet och han
kan köpa tomten av kommunen.

8.d

Övriga frågor.
KNy:s barnbarn tar studenten och han vill gärna låna bord av Byalaget. Styrelsen
bifaller detta.
Priset för bussresa har ökat markant. Biljetten kostar 10:- mer än i Domsten och
Laröd.
IP kollar vem som ansvarar för busslinjerna. Stadsbuss eller lokaltrafik.

9,

Nästa möte
Måndagen den 8 maj kl. 18.15, OBS!!. i Havstornet Rydebäcks Stationsgata 53

10.

Mötets avslutande
Ordförande, Ingvar Pettersson, tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.
Rydebäck 2017-04-10
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

……………………………………………..
Malin Persson

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