STYRELSEPROTOKOLL
Ordinarie styrelsemöte
Plats och tid: 2017-09-11, PS Språktjänst Lokal.
Närvarande:, Lisbeth Szantai, Kjell Nyström, Ingvar Pettersson, Ann-Charlotte
Ericsson, Sylvester Walaszek samt Stefan Bengtsson
Frånvarande:, Ulla Tilly Mårtensson, Bo Johansson, Malin Persson, Camilla Persson
Punkt
1.

Notering
Mötets öppnande.
Innan ordinarie möte började Torsten på Café Vira berätta lite om sin kaka
Rydebäckaren. Kaka består av smördegbotten, mandelmassa, vaniljmousse och
björnbärskompott. Han introducerade kakan på Rydebäcks dag och tänker köra 2
veckor till för att se hur det går med försäljningen. Kakan kostar 30 kr.
Byalaget föreslog att han skulle ta fram något för skolungdomar som kostade lite
mindre. Detta med tanke på den nya skolan med alla elever som säker är
intresserade av att köpa bullar och dricka men då till ett lägre pris. Torsten skulle
titta på detta. Med detta tackade han för sig och ordinarie möte kunde börja.
Ordförande Ingvar Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Föredragningslista, övriga frågor
-

3.

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

4.

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

5.

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

Ansvarig

Beslut

Vårdboende

IP

Sportcenter/Idrottshall/Fritidsgård

IP/Kny

Centrum parkering

IP/Kny

Vi träffade Maria Nilsson, ordf. Vård och
Omsorgsnämnden och
Johnny Cato Hansson, Kommunalråd den 6
september
Beslutat/Projektering/Byggas 2017-2018. Vi
deltar i detaljplanen från staden.
Nu propå till Staden om resterande ytor som ser
dåliga ut.
Vi får avvakta färdigställandet av detaljplanen
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
STRANDPROJEKTET
-Piratlekplats
-Paviljong
-Utegym

IP
IP
IP

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

IP
Kny/IP/SB

Under 2016. Uppföljn. Dalskär III skrivelse
KNY, IP, SB tillsammans med kommunen
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6.

Redogörelser – Föreningens ekonomi

6.a

Resultatrapport, balansrapport och kontoanalys har skickats ut via mail tidigare.
Inget övrigt då Camilla som är ekonomiansvarig inte var närvarande på mötet.

6.b

Det har kommit in 888 anmälningar för 2017.

7.

Övriga redogörelser:

7.a

Utemiljö, trafik.
- Sylvester kommenterade att väghindren vid Café Vira exempelvis är för höga.
- Sandövägen – när ska väghinder göras
- Övergångsstället i början av Sandövägen skall höjas upp
- Lampor Fortunaterassen har börjat sättas upp
- Det finns viss trafik som kör upp på cykelvägen när de inte kommer längre än till
vindsurfarnas stuga

7.b

Fritid och arrangemang
Ang Rydebäcks dag – det som Kjell skrev ska inte in i Nyhetsbrevet.
Tipsrundan – Ann-Charlotte känner inte till om alla priserna avhämtats.

7.c

Fritid- ungdom.
Sylvester pratade med polisen som tyckte det var mycket ungdomar i Rydebäck.
De skulle ta upp med kommunen om något ställe för ungdomarna att vara på för
att inte dra omkring i byn.
På Krokahus är det ofta stängt. Kan man inte använda sig av denna lokal?
Aktivitet till Krokahus – Ingvar kollar.

7.d

Information- Nyhetsbrev.
Skriva lite om att Nattvandrarna försvinner. Förslå att var och en tar någon
promenad på helgerna.

7.e

Kultur.
-

8

Projekt:

8.a

Pågående – Strandprojektet, se nedan

8.b

Vårdboende
Vi har inte gjort någon skrivelse om vårdboendet. Vi har bara pratat med Johnny
Cato. Stefan Bengtsson fixar detta.
Motivering: Tomt finns vid Månsgård. Det finns många gamla i Rydebäck som vill
bo kvar.

8.c

Idrottshall/Fritidsgård
Inget nytt.
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8.d

Strandprojektet
Rekommendation från kommunen att man skulle göra ett Leaderprojekt av en del.
Lekplats och utegym tar kommunen. Kontakt person är Johanna Elgström på Sbf
Leaderprojektet ska vara lämpliga saker för att gynna omgivningen och vara till
för alla. Man ska anpassa till de boendes önskemål menar Fredrick Bengtsson från
kommunen tex en paviljong.
2019 blir det klart med Montessoritomten.
Vi behöver ha projektet öppet hela tiden eftersom kommunen ingår i Leader
(Fredrik Bengtsson)
Stefan och Kjell ska jobba med att få alla föreningar att ställa sig bakom
projektet, t ex Meihem, RIF. Fortuna vill inte ställa upp – har eget projekt. Fitness
Öresund är positiva och Montessori också.
Leader vill veta vilka föreningar som ställer sig bakom.
Stefan Bengtsson ska prata med skolan och Fortuna.
Kommunen: Lekplats, utegym
Leader:
Paviljongen
Bastu:
Händer inget där
Muséet:
3 medlemmar från styrelsen + 3 politiker (SD) var på mötet och en
från byalaget.
Jenny kämpar själv. Ingvar föreslog att hon kunde ha det hemma.
När det är igång är det enklare att få bidrag.
Sittgrupper 4-5 st – ca 7 500 kr/st som Byalaget bidrar med till stranden.
Skylt med ”Skänkt av Rydebäcks Byalag”. Ingvar kontaktar firmor angående
dessa skyltar. Sylvester känner några som gör sådana.
Byalaget insats är då bänkar + antal timmar i Strandprojektet.

8.e

9.

Övrigt
- Träffpunkten och Biblioteket blir Träffpunkt Rydebäck.
Malin kollar upp detta och skriver i Nyhetsbrevet.
-

Sylvester informerar att om behov av förråd finns har han 4 förråd på
Fraktgatan. Det finns varuhiss. De kostar 1200:-/månaden och är ca 10-12
kvm stora. Tillgång finns även till liten lastbil.
Ta upp för diskussion när alla i styrelsen är närvarande.

-

Vi behöver fler pennor till Byalaget. Sylvester fixar ett par kartonger.

-

Kläder:

-

Tavlan som barnen gjorde med Bodil Vinke på Rydebäcks dag ska sättas upp
Vårdcentralen.
Tavlan behöver lackas och Byalaget betalar kostnaden för detta. Kostnad för
uppsättning och borrning till detta betalar Byalaget. Malin Persson kan göra
reportage när detta är klart.

Sylvester tar Joakims jacka.
Ulla behöver jacka
Stefan behöver både jacka och tröja.

Nästa möte
Måndagen den 9 oktober kl. 18.15, OBS!!. i Havstornet Rydebäcks Stationsgata
53.
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10.

Mötets avslutande
Ordförande Ingvar Pettersson tackade för trevliga diskussioner och avslutade
mötet.
Rydebäck 2017-09-11
Vid protokollet
Lisbeth Szantai

Justeras

………………………………………………
Ingvar Pettersson

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

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