
  

  

 SKÅRE BYALAG 
MÖTESPROTOKOLL 

 

 

 

Möte:   Styrelsemöte 

 
Datum:  2014-01-26 

 

Närvarande: Alf Olsson, Christer Ekström, Elisabeth Mansell, Bengt Werner, 

Agneta Renström, Irene Canerholm, Linda Nilsson, Hans Janstad 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Ordförande Alf Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2 Dagordning, mm. 

 

Föreslagen dagordning godkändes, Christer Ekström utsågs till sekreterare och 

till att justera protokollet utsågs Alf Olsson och Hans Janstad. 

  

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

 

- Lokala trafikföreskrifter 

Enligt telefonbesked från Trafikverket har beslut fattats gällande vårt 

överklagande 2013-09-26. Delgivning av beslutet förväntas inom några 

veckor. (Alf) 

    

 -    Boulebanan 

Beslöts att ta upp frågan vid nästa möte med Verksamhetsrådet Skåre Hamn 

(Alf) 

 

§ 4 Rapporter 

 

-   Trelleborgs Kommunfullmäktiges möte den 16 december 2013 

Kommunfullmäktige behandlande bl.a. ett medborgarförslag från Tom 

Magnusson vid rubricerade möte och 

 

beslutade att   
¤ verka för att den cykelväg mellan Trelleborg och Kämpinge som 

finns med i Region Skånes förslag till cykelvägsplan 2014-2025 

även skall finnas med när planen fastställs. I förslaget ligger att 

sträckan Stavstensudde till Skåre skall byggas 2016-17. 

 

¤ I Fördjupad Översiktsplan för Trelleborgs stad föreslå att 

Trelleborg skall betraktas som en integrerad ort från Skåre 



Sida 2 av 2 
 

Hamn till Gislövs läge med gång-, cykel- och bussförbindelser 

från hamn till hamn. 

        samt meddelade att 
¤ tekniska nämnden framfört behovet till Länsstyrelsen av en 

sänkning av hastigheten på väg 511 till 60 km/h. 

 

 

Fördjupning av Trelleborgs översiktsplan finns f.n. att beskåda på Valen.         

Dessutom finns ett informationsmöte den 10 februari på Ångkvarnen  

 

 

-     Bostadsinbrott i Skåre 

Vi har tyvärr drabbats av ett antal bostadsinbrott under den senaste tiden. 

Beslöts att inbjuda närpolischef Jan Ingvar Nilsson till en extra Skåreboträff 

i februari. (Agneta) 

 

 -    Trelleborgs byaråd 

       Beslöts att kvarstå som medlem i Byarådet men vi avsäger oss 

styrelseplatsen. 

 

 -    Kräftskiva 2014 

Preliminärt datum 16 augusti. Planeringsarbete startar med bl.a. bokning av 

orkester (Agneta) 

 

     

§ 5 Nästa möte 

- Söndagen den 30 mars kl. 10.00 i Byahoddan.  

 

§ 6 Mötets avslutande 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

Vid protokollet Justeras  Justeras 

 

 

 

____________________ _____________________ _____________________ 

Christer Ekström Alf Olsson  Hans Janstad 


