Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2017-06-27
Lokal: Antikvariatet MITT I BYN
Närvarande: Saga Bitkover-Norman, Elisabeth von Koch, Eira Ahlgren, Annika Härstedt, Eva
Svensson, Tina Chappell och Ingrid Hagberg.
Frånvarande: Inger Edlund
§1 Ordförande Saga Bitkover-Norman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Till protokolljusterare valdes Eira Ahlgren.
§3 Föregående protokoll
Tillägg gjordes till punkten då Ingrid och Eva, som fått i uppdrag att ta fram kriterier för ett
nyinstiftat stipendium, tagit fram ett textförslag på dess utformning. Mötet beslutade att
utkastet skickas av Ingrid till samtliga ledamöter i styrelsen. Ett beslut tas på nästa
styrelsemöte då riktlinjer och slutgiltig utformning tas.
§4 Ekonomirapport
Kassör Eira Ahlgren meddelade att det numera finns ett konto och ett bankgiro. På kontot
finns för
tillfället 82 404 kr.
§5 Planering 2 juli, 60-års jubileum Ingelstorps IF och invigning av boulebanan.
Byalagets styrelse samlas vid idrottsplatsen 12.00 och förbereder inför jubileumet. Mötet
fördelade arbetsuppgifter inom gruppen så att rätt utrustning och övrigt som krävs finns på
plats.
Byalaget ser till att det bjuds på kaﬀe och kaka, möjlighet att grilla medhavd korv ges, lotter
säljs
och att hågade kan spela brännboll och kubb. Musikunderhållning utlovas.
§6 Utvärdering av fornminnesvandringen den 6 juni.
Saga och Eva meddelade att det var ett uppskattat evenemang med ett 40-tal kunniga
besökare.
Det blev även besök och fika vid Eiras Gröna.
§7 Rapport från samrådsmötet i Ystad
Eva kunde rapportera följande från mötet:
•

Kommunen kommer att göra en översyn av hastighetsbegränsningarna i byarna.

•

Det poängterades att reglerna är otydliga ang. kommunens projekt ”Fokus på
byarna”.
Kommer förhoppningsvis att förtydligas.

•

Belysningsfrågor ingår inte i detta forum och för tillfället finns ingen övergripande
plan.

•

Köpingebro och Svarte har behov av fler skolor, dagis och fritids.

•

Kommunen har sagt nej till förslaget om en anställd landsbygdssamordnare och
meddelade samtidigt att Annelie Bergström på kommunen är kontaktperson för
byarna.

•

Återigen togs mobiltäckningen i Kåseberga, som är undermålig, upp men
anledningen är försvarets närvaro i området.

•

Fiberanslutningen kommer att skötas av kommunens bolag Ystad Energi.

•

Ystad blev årets ljusby.

•

Stationsområdet i Ystad kommer att byggas ut om 1,5 år. Det medför att tåg från
Ystad kommer att ersättas med bussar från Ystad till Svarte. Det i sin tur kommer
även att innebära att det blir problem med de nuvarande parkeringsmöjligheterna i
Svarte. De bad därför kommunen att planera för ökat bilpendlande och möjlighet att
parkera.

•

Nästa möte är 9/10.

§ 8 Övriga frågor
Mötet beslutade att undersöka möjligheterna att ha ett kommande evenemang som belyser
Ingelstorps kyrkohistoria. Flera intressanta föremål finns till beskådan i kyrkan. Saga kollar
upp vem som har kunskap om deras historia.
Det fria skolvalet fungerar ej i praktiken i Ystad då man samtidigt praktiserar
närhetsprincipen. Det får negativa konsekvenser då elever boende i byarna inte kommer in
på sitt förstahandsval eftersom elever boende i Ystad får förtur.
Mötet beslutade att frågan ska tas upp på nästa samrådsmöte i oktober.
§ 9 Mötet avslutades och nästa möte är 29/8 i församlingshemmet.
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