Minnesanteckningar efter Byarådets möte med Trelleborgs
Kommun, Ulf Bingsgård, 20130114
Närvarande: Ulf Bingsgård och Jonas Rosenkvist, Annegret Jönsson, Anneli
Askelin, Lennart Kristensson, Ulla-Britt Olofsson, Agneta Renström och
Lennart Olsson
Detta möte skulle varit 20121210 vilket snöstorm satte stopp för.
Först ett tack för Trelleborgs – Galan.
Informationen och den demokratiska handläggningen av Akka och
Gröningen anser Byarådet kunde gjorts mycket bättre. Som nu är
uppfattningen att alla beslut var fattade innan informationen gjordes.
Byarådet såg fram emot tydligare Visioner när allmänhetens service beskärs.
Det råder samsyn mellan Kommunledningen och Byarådet när det gäller
handläggningen av lyktstolpar i S Åby, stensättningen i Anderslöv. När det
gäller vindkraftsverken i Jordberga och kabelgrävningen i Simlinge har
Byarådet framfört sin åsikt.
Den 24.1 skall ett möte ske angående trafiksituationen på torget i Anderslöv.
Ulf och Jonas tackade för att mötet kom till.
Tidigare har Byarådet varit ”remisinstans” vid nya eller förändrade
Översiktsplaner och önskade att var så i framtiden. Kommunledningen såg
inte att detta var något hinder, men att det inte pågår något arbete med planer
just nu.
Angående Cykelleder/gångbanor påpekades att det i Anderlöv saknas
gångbana på 40 m på norra sidan vid östra utfarten längs 101.
Det finns ett tidigare beslut se pkt 12 med datum 20070910, att kommunen till
de byar som vill tillhandahåller julgran och blommor.
Dock gäller delat ansvar
Nästa möte …………kl 17.

Forts. av vad som tidigare möten avhandlats på kommande sidor nedan.
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TIDIGARE BEHANDLADE AVKLARADE PUNKTER

1 Råkorna
Det finns tre platser inom kommunen där det finns uttalade problem med råkor.
Byarådet föreslår att kommunen kallar berörda tillsammans med Byarådet.
Kommunen kallar till möte med berörda där Ordförande i Byarådet Anne – Lie
Askelin och Lennart Olsson kallas.
Inget hänt, dock bifogas en artikel som LS funnit.
Anderslövs Församling har bekostat en högtalaranläggning som ännu så länge
visar sig att den fungerar.1107.
2 Byahusen
Redovisning
Redovisningen bifogas.
Lennart ifrågasatte de åtgärder som stängde verksamheter på Gröningen i
Anderslöv efter att AKKA`s kök tvingats att stänga. Det finns också anledning
att ifrågasätta den tid som gått under vilken inga reparationer gjorts.
Lennart rapporterade att de samtal som förs ang Gröningen inte är färdiga, då
tydlighet i fortsatt användning inte finns.
Möten väntar under hösten 08
3 Pilallé – almar
Rutger Persson återkommer efter kontakt inom kommunen om det är möjligt att
genom projektform återställa pilallé och almdungar.
///Anitha Ljung kommer att återkomma. 06.
4 Va – frågan,
090119. Bengt Lander talade om att när det är beslutat att det skall vara
differentierad taxa och man övergett den solidariska, kommer det att bli problem
= mycket höga avgifter för c:a 800 fastigheter utanför det fastställda VA – nätet.
Enligt Byarådet hade det varit möjligt att hålla kvar vid det solidariska taxan
men då möjligt få ett överklagande. Vem skulle vilja hamna i media som den
som stoppade den solidariska taxan??
0705Byarådet har den åsikten att den fakta som råder skall därmed avsluta de
återkommande diskussionerna om dricksvattnet. Byarådet undrar om
miljönämnden kan sätta större krav på rening av enskilda anläggningar för
avloppsvattnet än den nivå som kommunens reningsverk håller. Byarådet anser
att kommunen kallar till möte i dessa frågor.
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Byarådet anser att kommunen skall kalla till ett Nytt VA grupps möte ang
framtida va – nät.
Va- grupps möte hölls 061030 där gruppen enades om att vänta på beslut om
inriktning av Trelleborgs Kommun.
Byarådet är intresserade att veta vilken inriktning Trelleborgs kommun har idag?
Frågan återkommer 070507.
Denna fråga har ännu inte behandlats i den nya tekniska nämnden eller
kommunstyrelsen.
Byarådet har konstaterat att:
# utbyggnaden sker mellan 2007 och 2013 om där finns ekonomisk täckning för
beslut.
# det inte finns några ”övergångsbestämmelser”
# det innebär att de som måste åtgärda i mellantiden 2007 – 2013 eller är utanför
utbyggnadsområdena får stå för sina kostnader och åtgärda enligt de krav som
bestämds inom Trelleborg. Detta till en stor kostnad.
Bengt Lander och Jan – Åke Persson menade att ärendet nu är återremitterat och
bland förslagen finns åter ”delat ansvar. 0507.
100215. Byarådet är orolig för de höga anslutningsavgifter, vilka även är
momsbelagda, vilka många har svårt att finansiera. Kan man klassa frågan som
ett folkhälsoproblem? Eller som en rättighet enligt FN-stadgan om rätten till
friskt vatten??
5 750 årsfirandet
Byarådet skall hos medlemmarna samla in de aktiviteter som sker 2007. Detta
för att ett kalendarium skall upprättas. Klart oktober 2006.
Uppgifter för kalendarium sändes till Jörgen Flink i slutet av oktober.
Uppgifterna är sända till Annika Lindkvist.
Fru Alstad, Grönby samt Gärdslöv har tilldelats bidrag och planerar att fullfölja
verksamhet. 0709
8 Hemsida
201003 Hemsidan finns nu under adress byaradettrelleborg.se
2008 Anne - Lie Askelin redogjorde för Byarådets Hemsida. Vi fick frågan om
den fanns en länk från kommunens hemsida till vår. Detta skall kollas.
Denna finns nu i byanatet.se
9 Cykelvägar - 7 Skolskjutsfråga samt skolväg

12120910. Denna fråga är nu aktuell då Biogasprojektet Jordberga
omstartar.
Kommunen har inte någon info om detta. Det finns inget nytt på
agendan.
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20120213 Byarådet anser att det måste finnas information tidigare när
busslinjer – skolbussar förändrar sina ruter och tidtabeller. Det blir
annars så att en bra tanke försvinner i det negativa.
20110912 Det finns inget nytt. Trelleborgs Kommun och
Transportstyrelsen har inte samsyn på flera projekt.
100928 Kommunen redogjorde för vad som gjorts: Cykelvägen
mellan Skegrie och Trelleborg samt kuststräckan mot Ystad och
Kämpinge nu efter 30 år är klar. Att kommunen vid möte med
Vägverket påtalat behovet av cykelleder längs väg 101 som är en
frekvent skolväg. Vid utbyggnad av tågtrafiken mellan Malmö –
Trelleborg är denna aktuell. Enligt vårt möte med Vägverket är det en
samrådsfråga mellan kommunen och vägverket. Vad säger samrådet.
Det finns ingen fast planering utan projekten är rullande så snart det sker andra
vägarbete.
Cykelväg från Trelleborg till Skegrie är på gång. Dock har Byarådet den
meningen att cykelväg längs väg 101 borde vara första prioritet med tanke på att
det är en ”skolväg” och en mycket trafikerad sådan.
Lars Svensson, Byarådet, tar upp frågan med kommunens driftledare för
skolskjutsar.
De frågor som finns skall tagas upp i en grupp som har namnet MÖTS till vilken
Lars Svensson kallas.
Lars Svensson är ej kallad, Rutger Persson undersöker, och återkommer till Lars
Svensson.
Lars Svensson skriver till Tekniska nämnden, samt Rutger Persson undersöker
varför Lars ej kallats till MÖTS –gruppen.
Lars fortsätter handlägga frågan. Det står klart att cykelvägar också är en viktig
del av denna fråga.
Lars tar upp frågan med skolans handläggare, men också för att kalls till
”Möts”-möte. Byarådet har den bestämda uppfattningen att Trelleborgs
Kommun måste ta tag i frågan för att det inte skall bli en ”moment 22” fråga
visa vi Vägverket.
Byarådet framhåller frågans vikt och anser att den lyfts upp på ett beslutande
plan.
0805 Byarådet är inte tillfreds med hanteringen av denna fråga eftersom
Byarådet krävt besked vid flera tillfällen och fått besked att frågan inte är
aktuell.
080915 Vid dagens möte fanns både beslut och plan gjorda vilka ifrågasattes.
Detta är också en del av frågan ang trafiksituationerna i hela Trelleborgs
Kommun inför ombyggnaden av E6 och ringvägen i Trelleborg. Beskedet från
kommunen är att utredningen bör vara klar tills årsskiftet.
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090914 Byarådet är inte nöjd med att det sker en koncentration av cykelleder
till vissa områden, utan ser att det finns stort behov kring andra orter
Detta är en viktig fråga för Byarådet vilken inte känner att vi får svar, utan nya
besked dyker upp i tidningsrubriker efter våra möten.
100215. Frågan diskuterades i tre delar:
Kommunens och Vägverkets prioritering finns men kan ändras om
prioriteringen ändras.
Mobila hastighetsgivare kan vara en tanke men avvaktas tills försöket i
Trelleborg utvärderas.
Skolskjuts contra beställningstaxi denna fråga tar Byarådet på sig att utreda .
100215 På vår fråga är det samma svar, först Skegrie och väg 9. Om
Pågatågsstation i Östra Grevie kan det bli aktuellt längs väg 101. Vägverket är
en viktig faktor.
10 Fiberkablar längs väg 101
Vad är det för satsning??
Kommunen visste inget om detta.
11 Remisser.
Trelleborg Väst pågår, Byarådet har lämnat sitt svar. Enligt RP kommer en ny
remiss.
12 Julgranar/sommarblommor.
Byarådet lyfte frågan om vem som står för denna utsmyckning i byarna. RP
återkommer.
Göran Larsson kommer tills nästa möte. Gärdslövs Byalag vill att Kommunen
iordningställer kommunens mark i Gärdslöv.
Göran Larsson kommer till mötet 10/9 07.
Göran Larsson meddelar att det alltid finns lösningar i frågan vid delat åtagande.
13 Bidrag till Nationaldagens firande i Anderslöv.
Bidraget har inte höjts sedan flera år. Begärd rimlig höjning ej tillgodosedd,
kommunen har alltid haft full insyn i verksamheten, Underskott har nu uppstått.
Årets verksamhet kommer även att ge underskott. Rutger Persson tar upp frågan.
Fortsatt underskott på ett publikdragande arrangemang som är 57 år gammalt.
Bidraget för 2008 höjt . 21 Centralisering av Byarnas traditioner Trelleborgs
Centrum
I Anderslöv finns en 60 – årlig tradition att fira den 6 juni, som nu är Sveriges
Nationaldag. Detta görs efter ett fastställt program med bidrag av kommunen
vilken sedan början av firandet skulle bekostas av och där kommunen skulle
vara behjälplig. Detta firande är ett samprojekt av föreningar och organisationer
i Anderslöv med omnejd. Kostnaden för kommunen är liten, 14.000:- + hjälp av
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elektriker under 5 timmar + lån av högtalaranläggning. Besökare under firandet
är c:a 300 till 400 personer och upplevs som en glad och positivt arrangemang.
Den 5 maj fick man i Anderslöv veta att ingen hjälp av elektriker skulle ske ej
heller skulle det delas ut flaggor i Anderslöv. De som skulle få flaggor genom
kommunen önskade att få dessa i Anderslöv. Detta besked som kom till
anderslövsbornas vetskap genom ett rykte.
Ulf Bingsgård (UB) meddelade att beslutet var tagit i dec 2007 och detta för att
göra Nationaldagens firande festligare för Trelleborg. UB hade ingen vilja att
ändra beslutet om var flaggorna skulle delas ut och var inte villig att tillmötesgå
anderslövsborna.
Byarådet påpekade att beslutet inte var i linje med den
decentraliseringsinriktning som UB sa sig verka för, samt menade att det var
märkligt att det inte förts en dialog före beslut
14 Gärdslövs Byalag ställer fråga angående Sturups utbyggnad.
Monica Nilsson överlämnade en skrivelse med en fråga till Trelleborgs kommun
varför kommunen inte deltagit i möte angående utbyggnad – parallellbana – av
Sturup. Rutger Persson återkommer.
Återkommer nästa möte
Vid dagens, 071112, möte meddelar Monica Nilsson att Gärdslövs Byalag har
haft kontakt med Trelleborgs Kommun.
15 Jan Jeppsson undrar över stranden iordningställande efter stormarna.
Rutger Persson meddelade att alla förvaltningarna inom Trelleborgs kommun
skall samlas under våren för att kraftsamla i frågan.
Kommunen skall ha ett seminarier den 13/6 07.
16 Enskilt skadeståndsärende i V Vemmerlöv.
Byarådet delgav Rutger Persson detta ärende om en händelse i juli 2007 som
ännu inte var reglerad. Rutger Persson återkommer.
Rutger Persson menar att det tagit för lång tid. Det skall i dessa ärende vara en
kontakt – en handläggare.
Vid dagens möte, 071112, meddelar Göran Larsson att allt är åtgärdat.
Så var det inte, frågan är inte avklarat vilket Byarådet kraftigt reagerar över. Hur
skall en enskild kommuninevånares rätt säkerställas?
17 Vem ansvarar/handlägger gatubelysningarna i Beddingestrand.
Jan Jeppsson undrar vad som gör att nya belysningsstolpar kommer på plats.
Rutger Persson svarade att det är kommunen i samråd med vägföreningar som
prioriterar var belysningsstolpar sätts upp. Det gäller för vägföreningarna att
föra en dialog.
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18 Miljöenhetens agerande vid frågor om råd.
Detta är en fråga för nästa möte 080211.
Byarådet önskar en policy i frågan.

19 Vindkraftsparker inom Trelleborgs Kommun
100928 UB redogjorde för vindkraften i Jordberga som invigdes idag
och att det kommit in överklagan men att företaget valt att fullfölja
byggandet. En fråga om flygets förbud fick svaret att den skulle tagas
upp vid en ev. utbyggnad av Malmö Airport.
Olika riksintressen finns med i detta vilket i dagsläget gör att beslut i frågan är
avlägsen.
100215 Det finns ”regler” i det som är klubbat i juni 2009 att läsa på
kommunens hemsida 137 – 142.
Är det gäller skyddsområde skall den planen vara besvarad 19.3. Här finns olika
tolkningar på närhet till samhälle.

20 Vägnamn i hela Trelleborgs Kommun
120910 Det skall vara klart men det finns en osäkerhet om det är
informerat. Se även ant. från medborgarmötet 120816
20110511 Anders Lusth presenterade en karta över områden där
gatunamnen i stort sätt var färdiga. Problemet var namnet på
Landsvägen då namnet finns från kommungränsen vid Vellinge och
fram till Skurups kommungräns genom Alstad och Anderslöv. Ett
förslag var att låta gatunamnet finnas kvar och låta ändra på
gatunumren. Det framfördes önskemål från Anders Lusth om byarådet
kunde lyssna av vad boende längs Landsvägen hade för åsikter om att
byta husnummer i stället för att byta namn på vägen. Kartan med
inritade är färdiga namn och områden som håller på bearbetas,
överlämnades till Byarådet.
110124 Anders Lusth redogjorde för att 2/3 är klara sedan september
2010. Det som återstår är runt väg 101 och blir klart under våren 2011.
Påpekade också att det varit en fin dialog i arbetet.
090119 Enligt Anders Lusth så har 8 st byalag varit i kontakt för att framföra
sina åsikter. det kommer inte att bli ett beslut utan ”beslut efterhand”.
Landsvägen, väg 101, är ett problem vad den i skall benämnas efter de riktlinjer
som finns.
Detta är ett arbete som pågått i två år och är styrt av ”lagen om
lägenhetsadresser” Ungefär en tredjedel av vägnätet är sedan tidigare namnsatta,
726 st. Kommunen vill ha kontakt med byalag för att undvika kollisioner.
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Kommunens utredare Anders Lusth och Rolf Wilborg kommer att kallas till
Byarådets årsmöte 16 april 2008.
Detta kommer att arbetas med av Byalagen under rest av 2008
100215.Anders Lusth redogjorde för att 5 område är klara och det nr 6 skall
beslutas om i fullmäktigemötet i januari 2010.
100215 Dessa skall vara klara till sommaren. Anders Lusth svarar på frågor.

21 Byarådets roll.
120910 Bidrag till Byarådet. Det är beslutat och skall betalas ut.
081010 Stefan Ferm (SF) förklarade att det i byggfrågor finns två beslut.
Myndighetsbeslutet följer sin form för att jäv skall undvikas. Planärende ser SF
en möjlighet att med att använda ny teknik ge större möjligheter till info tidigt i
ett ärende. Byarådet erbjöd sig att kalla till möte i frågor ang
Områdesbestämmelser.
080915. Byarådet menar att det i byggfrågor i byarna borde finnas möjlighet
för Byalagen att få en ”remismöjlighet”.
Detta är en punkt som kan diskuteras vidare vid novembermötet då Stefan Ferm,
byggnadsnämnden, skall närvara.
Byarådet erbjuds att söka bidrag från kommunen.
100215. Byarådet är beviljat ett bidrag på 5000:-. Bidraget skall sökas varje år
före 1 augusti.

22 Badanläggning i Anderslöv.

120213 Byarådet lämnade över brevet 20111201 till kommunledningen, då
vi ifrågasätter ”ickehandlandet”.

111205 Byarådet fick inte det utlovade materialet som utlovades på
Medborgarmötet 20110525. Bad gruppen kommer att begära ett nytt
möte.
Byarådet informerade att 100 barn bussas varje vecka för
simundervisning till Trelleborg.
110511 Ulf Bingsgård m fl har haft en träff med Roland Thysell
och hans fastighetsmäklare. Byggnaderna ansågs inte vara
attraktiva för kommunen med väl tomten.
100928 Byarådet redogjorde för de mötet som varit i frågan och de
jämförelser som gjorts mellan andra kommuner som i närtid byggt
badanläggningar. Men också för de frågor som finns kring den
donation som finns. UB delgav mötet att det inte finns i prioriteringen
som Fritidsnämnden har för 2011 – 2013 men lovade att ta upp frågan
på nästa nämndsmöte. Byarådet informerade också om att
kommuninvånarna i de östra delarna börjat prata om att ändra
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kommungränsen för att ingå i Skurups kommun då de upplever att all
service där för deras behov 090119 Kent Sjövall och Lars Åke Svensson
redogjorde för omkläddnadsbyggnad och var planeringen för ett badhus i
Anderslöv befinner sig. Byarådet hävdar att det behövs en diskussion om vad
som är fakta i donation, intressenter och praktiska lösningar. Ett möte under
våren 2009 skall lösa detta.
Byarådet har under tidigare möte blivit lovade ett svar före jul 08. Enligt UB
finns inget svar, det är Fritidsnämnden som utreder och beslutar.
Byarådet hävdar att ett badhus i Anderslöv inte enbart är en angelägenhet för
Anderslöv utan för hela östra Trelleborgs Kommun och kan se nyttan även för
skolorna och deras simundervisning.
Vi nästa möte 090119 deltar Fritidsnämnden i denna fråga.

Byarådet fick inget besked 090511 ang utlovat möte.
Kommunledningen vill ej föra dialogen om badhuset utan menar att
det är Fritidsnämnden. Byarådet är undrande till varför tidigare besked
enbart gett resultatet av död tid.090914
100928 Namninsamlingen på 1695 namn är överlämnad till
Fritidsfövaltningen. Byarådet önskar en förutsättningslös diskussion i
ämnet. UB tar initiativ med början 20101013 kl 9.00
23 Kommunekolog Catrin Ek 081110 önskar komma på mötet i maj
090511Kommunekolog Catrin Ek beskrev sitt arbete inom
kommunen. Följande beskrivning gjordes: Natur – kulturmiljöplan
skall vara klar till våren 2010, Tullstorpså – projektet, pileallér,
ridstigar, Smyges strandpadda och huggorm, Maglarps flodsandsbi.
På fråga från Byarådet om inte kommunekologen var tillfrågad vid
vindkraftsetablering fick Byarådet ett nej till svar. Svaret fann
Byarådet märkligt.
24 Hur drabbar den ekonomiska krisen Trelleborg.
081110 UB anser att den budget som skall beslutas håller men det luft
som finns i budgeten nu har minskat.
När det gäller Trelleborgs Sjukhus neddragning av akutsjukvården är
det ett gammalt beslut som nu verkställs, vilket Trelleborgs Kommun
inte är glada över.
Nyinv. under 2009 är: ny förskola i Skegrie, Trelleborgs Museum,
ersättning för Ljunggrens och Liljeborgsskolorna.
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25 Nomineringarna.
20120910 Byarådet har lämnat över nomineringarna för 2012.
Kommunstyrelsen bjuder Byarådet på biljetter till Trelleborgsgalan
110511 Annegret Jönsson påminde om att det är tid med
nomineringar av kandidater till årets byalag.
100928 Trelleborgsgalan i november 2010 kommer Ingrid Wall vara
kontaktperson när det gäller Årets Byalag/Byaperson.
Byarådet kommer att till nästa möte lämna över namn och motivering
för denna.
Blev inte disk på dagens möte 090511. Byarådet tar sig på att till kommande
möte presentera Kriterier för Profilen.090914 punkten kom ej upp
Ulf Bingsgårds tanke .Byarådet återkommer tills nästa möte.
100215 Nomineringarna
Det är vi som ”Byarådet i Trelleborgs Kommun” som delar ut priset vilket skall
ske första året i år 2010. Det skall delas ut till byamedlem eller Byalag. Priset
skall vara ett diplom vilket är priset. Kriterierna är de Byarådet tidigare
överlämnat.

100928 Byarådet överlämnade vilken som är vinnare och två ”tvåor”
samt motivering för utdelning av priset på Trelleborgsgalan 18
november.
26 Biogasanläggningen i Jordberga.
110511 Ulf Bingsgård hade ingen information att lämna när det gäller
anläggningen i Jordberga.
Byarådet var frågande till att inte blivet informerade om detta projekt.
Byarådet har deltagit i två möte med ”berörda”, och det står klart att
detta kommer att bli en ökad trafik av lastbilar varför Byarådet
kopplar denna punkt till Cykelleder/säkra skolvägar. Denna punkt, 9 +
7 som Byarådet inte har samsyn med kommunen, är en punkt som
fodrar mycket mer agerande från kommunens sida.
100215 Byarådet fick EON:s ansökan till Länsstyrelsen där det just nu
behandlas. När det gäller den ökade trafiken genom Anderslöv
uppmanas Kulturgruppen att agera.
10928 Det finns inget nytt att delge. Klimp – pengar styr starten till
hösten 2011. Fråga finns om detta är kommunal kärnverksamhet
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27 E6 lederna i Trelleborgs Kommun
110511 Alf Olsson ställde frågan om arbetet med området Maglarps
strand.Ulf Bingsgård berättade att flera projekt är igång när det gäller
nya vägar/vägavstängningar samt skyttecentrat.
Detta kommer i septembermötet att redogöras.
100215. E 6 lederna runt Trelleborg.
Detta finns i Översiktsplan under Väg och Bebyggelsestruktur.

28 Kommuninnevånarnas möjligheter att få svar på frågor under
sommaren.
En händelse under sommaren i Anderslöv där ett gammalt ”gatehus”
vandaliserades och närboende försökte få svar på byggnadskontoret. Svar kunde
man inte få då personalen där var på semester. Kommunens svar är att det skall
uppretas en jourlista. 090914
100215. 28 + 21 Kommuninnevånarnas möjligheter att få svar på sommaren
Byarådet skall diskutera med Stefan Ferm.

29 Avtackning
100215. Byarådet avtackade Rutger Persson då detta var sista mötet med
Byarådet före sin pensionering.

30 Kommunservice
Strändernas städning har kritiserats, som svar för detta lämnade
kommunen över den skötselplan som gäller för 2010 och endast avser
badständerna.
Smygehamn kommer att från och med 1 jan 2011 skötas av
Utvecklingsbolag, vilken kommer då kommer att ha helhetsansvar för
hamnen och udden.
31 Christer Fredriksson presenterade sig och vv för Byarådet.
I väntan på att Ulf Bingsgård skulle komma till mötet gjordes en
presentation av de närvarande då det var första gången Christer
Fredriksson träffade Byarådet.
CHF fortsatte sedan att informera om följande:
1
Att kommunen strävar efter ett öppet och mindre
byråkratiskt sätt att möta kommuninvånarna.
2
Kommunens arbete med ett nytt ”varumärke”
Visionen är att öka besöksnäringen se pkt 33.
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Byarådet undrade om det varit några kontakter mellan företaget Ruuki
och kommunen då företaget avser att säga upp 6 personer. UB svarade
att så hade inte gjorts.
32 Uppföljning av Miljömålen.
Det kommer att tas ett antal Miljömål som skall följas upp efter att
planen är lagd. Start sker med de nationella målen. Detta gör det
tydligt att omorganisation av Bygg och Miljö skall ske.
33 Kommunens varumärke.
Ingrid Wall önskade mötets syn på vilka ”Varumärke” vi såg.
Det blev: havet, slätten, backlandskapet, pilarna, fiskeläge, ”nära
him”. Vi söker meningen som samlar allt.
34 Färdtjänst – Kompletteringstrafiken
120213 Linda beskrev en resa med när/kompletteringstrafiken i detta
fanns samma ifrågasättande som kunnat läsas i media. Men också en
helt perfekt resa. Önskar tydligare beskrivning om denna service som
kommunen har.
110912 I Trelleborgaren, som kommer i kommande månadsskifte,
kommer närtrafiken att förklaras och vissas.
Färdtjänsten skall också vara presenterad i Vårt Trelleborg.
Den förändring av kollektivtrafiken som är under utredning kommer
också i kommande Trelleborgare att förklaras.
110511 Byarådet framförde att många av befolkningen på
landsbygden inte känner till denna möjlighet och regler.
Det framfördes förslag på att kommunen informerar genom sin egen
tidning om resor och regler. Detta ansågs vara en bra ide, som skulle
diskuteras med redaktören .
110119 Clas Månsson 0410-733459 inleder med att beskriva
kommunens ansvar i frågan. Det är kommunen som beslutar om rätten
till färdtjänst. Färdtjänsten finns även med i begreppet Sjukresor men
detta faller inte under kommunens handläggning. Den som är beviljad
Färdtjänst får också en bilaga som heter Färdtjänst Den särskilda
kollektivtrafiken. Denna skrift som ger besked om det som ingår i
Färdtjänsten, men även om begreppet Sjukresor. Clas uppmanade alla
som har erfarenhet och åsikter på Färdtjänsten att ringa till honom för
att kunna förbättra.
12

Närtrafiken redogjorde Mats ????? om. Det är en komplettering till
lokaltrafiken och omfattar den del av Trelleborgs Kommun som inte
har lokaltrafik. Den omfattar då resor enligt turlista morgon och kväll
på vardagar SOM MÅSTE BESTÄLLAS. Den finns i turlistan under
NÄRTRAFIK.
Byarådet hade meningen att de som var berättigad till färdtjänst,
tillsammans med adressen också fanns GPS –kordinater för att
undvika felkörningar, förlust av tid och telefonsamtal
35 Allmän info
110511 Ulf Bingsgård redogjorde anledningen om en eventuell
stängning av biblioteket och ansåg att det var ett olyckligt
uttalande. Han kunde nästan garantera att det inte blev någon
nedläggning.
110511 Grönby skola:
Jonas Rosenkvist hade varit i kontakt med konkursförvaltaren och
blev informerad att det är fyra personer som har köpt skolan. Han
ansåg nog att risken var obefintlig att något MC gäng skulle få
etablera sig i byggnaden. Men sådant går inte att garantera. Det
saknades information om vad byggnaderna skall nyttjas till.
110511 G:a bensinmacken i Anderslöv
Jonas Rosenkvist meddelade att kommunen har köpt macken vid
skolan . Denna skall vara städad och utrymd till den 1 juni.
Därefter skall huset rivas för att ge plats för utökad skolgård samt
parkeringsplatser åt skolan.
110511 Lars Svensson informerade att de hade varit inbjudna till
ett möte i Beddinge, där fjorton föreningar hade bildat en
gemensam grupp och önskade att få ingå i byarådet.
36 Medborgarmöte
120910 Östra Trelleborg – Medborgarmöte. Vid Medborgarmötet
20110525 utlovades från Kommunen att mötas igen. Enligt UB har
det politiskt bildas en ”krisgrupp”, kanske fel rubrik, för Östra

13

Trelleborg som skall handha detta. Byarådet anser att ett möte bör
hållas i slutet av maj 2012.
110525 Byarådet framförde önskemål om kommunen kunde
sponsra mötet. Ulf Bingsgård lovade att snarast återkomma med
ett svar.
Kommunalrådet Ulf Bingsgård, tf kommundirektören Jonas
Rosenkvist, Statsbyggnadsdirektör Klaus Pedersen samt
fastighetschefen Krister Clerselius kommer att delta på mötet.
37 Kommunen möter allmänheten – Visionen
20120610 Byarådet redogjorde för tre fall då agerande/arbete
påbörjats utan att information gjorts till berörda. Byarådet föreslog att
informationen införs som en självklarhet. Samsyn råder.

Möte under 2013 är13/5, 9/9,9 /12 alla möten är måndag kl 17 på Rådhuset i
Trelleborg.

Lennart Olsson
Sekr i Byarådet.
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