PROTKOLL BLR GLEMMINGEBRO 220613
Närvarande:

Lena Oske, Stora Herrestad byalag, sekr BLR
Egon Holdt, Glemmingebro
Margareta Nörregård, Hagestad
Bengt Olhagen, Löderup
Grethe Lindhe, Kabusa
Ann-Helén Hallin, Köpingebro
Bengt Olof Bergfeldt, Kabusa
Thomas Mårtensson, Hammar
Tommy Olsson, Bussjö
Rolf Harnert, Nybrostrand
Jörgen Gullstrand, Nybrostrand
Ingegerd Råberg, Kåseberga
Stig-Arne Johansson, Glemmingebro
Åsa Håkansson, Glemmingebro
Monika Nyberg, Glemmingebro
Agneta Löf-Wahlgren, Kåseberga
Anders Karlgren, Svarte, Kassör BLR
Henning Wittmeyer, Snårestad, Ordf. BLR
Gäst: Andreas Andersson Kurdve, Ystad Kommun
1. Mötet öppnades av ordförande och Andreas Kurdve från Ystad Kommun
presenterades. Vår kassör uppmanade oss att inte glömma ansöka om BLRs bidrag à
1500 kr till trivseln och aktivitet i byn. Berätta vad ni tänker använda pengarna till.
2. Mötet utsåg Margareta Nörregård till protokolljusterare för mötet.
3. Protokoll från föregående möte 220404 i Snårestad - Inga synpunkter, protokollet
godkändes.
4. Landsbygdsstrategiarbetet; Henning presenterade – det har bara varit ett möte
sedan senaste utskicket. Olika synpunkter på formatet. Man har nu kommit överens
om att strategin ska finnas i en kort version (för byarna) och en lång version (för
Ystad kommun). Ett utkast ska komma på fredag och nästa möte med arbetsgruppen
är 22/6.
5. Synpunkter på samrådsmöte 220523: inga synpunkter, minnesanteckningarna
godkändes.
6. Byaträffar: Andreas Kurdve presenterade förslaget till struktur för byaträffarna.

Vad?: Bokningsbara tider för byalag/föreningar etc. på landsbygden att utbyta
information i platsspecifika frågor.

Varför?: Kombinera, bygga vidare på och ersätta byavandringar och tidigare
fokusby-dialogerna med syfte att kommunen ska vara mer närvarande på
landsbygden och i byarna.

Hur?: Träffarna anpassas utifrån behov och frågeställning. Kan vara träff i byn,
rundvandring i byn, möte på kommunen. Träffarna kommer att vara offentliga och
kommer att utannonseras i förväg så att så många som möjligt ska kunna deltaga
och lämna synpunkter.
Sedan diskuterades synpunkter på hur det fungerat tidigare med byavandringar och
fokusby-dialogerna. BLR ansåg även utfallet av Fokusby-dialogen varit blandat. Ystad
Kommun påpekade även att projektet mest riktades till de större orterna och bara
en by per år och därför var ojämlikt.

Organisation: Testperiod med fyra tillfällen under hösten. Kl 17-19 varje gång.
25/8, 15/9, 27/10, 10/11. Oktober bokad utav Kåseberga. Det finns möjlighet
för flera byalag att slå sig samman. Byalaget samordnar frågorna från byborna och
skickar dem till kommunen, Andreas Kurdve Andersson, en månad i förväg så att
kommunledning samt relevanta tjänstepersoner som bjudis in kan förbereda
ärendet.

Anmälan till Andreas.kurdve@Ystad.se senast 22/6. Ärende
“Intresseanmälan Byaträff 2022”
Ange datum, föreslagen plats samt aktuella frågeställningar.
Schema spikas i slutet av juli.
7. Landsbygdspriset: Nytt pris. Motion antagen i KF 2021. Syftet är att
uppmärksamma positiv utveckling på landsbygden. Ska premiera
person/företag/förening som bidragit till eller inspirerat till landsbygdens utveckling.
Budget 10 000. Andreas önskade veta hur BLR ser på urvalskriterier. Mötet hade
delade meningar där en del ansåg att pengarna hellre skulle öka på
samhällsbyggnadsbidraget. Mötet beslutade att vi provar konceptet, ta hem frågan
till våra byalag och återkommer till Andreas med förslag om vem byalaget föreslår
som skulle ha priset 2022 med motivering varför. Dessa motiveringar kommer att ge
idéer till urvalskriterierna. Skicka förslag till Andreas till slutet av juli. Andreas
önskade även BLRs synpunkter på hur priset ska kommuniceras samt när och hur det
ska delas ut. Idéer som mötet presenterade var att kommunicera via byalags
hemsidor/FB-grupper samt utskick via föreningsregistret och att utdelning kan ske på
Nationaldagen eller Nyinflyttardagen, alt på plats hos den som tilldelats priset. Delas
det ut på Nyinflyttardagen kommer man få en bra exponering till deltagarna och kan
nog även räkna med en artikel i Ystad Allehanda
8. Skånetrafiken: Henning redogjorde för sina samtal med trafikplanerare Emma
Holgersson. Idén är som tidigare: att ersätta indragna linjer med att låta kvarvarande
linjer gå varannan tur genom byarna och varannan ordinarie väg. Emma har fått

avslag på alla sina förslag till förbättringar av trafikutbudet från Skånetrafiken. Mötet
beslutade att det är viktigt att driva denna fråga vidare och att den bör drivas
tillsammans med grannkommunerna och bad Henning att engagera sig i samarbetet
med grannkommunerna. Övriga kommuners motsvarande BLR samt trafikplanerare
bör kontaktas. Ann-Helen passar på att påminna om frågan om ersättningstrafik
till/från Köpingebro när tågtrafiken inte fungerar också måste tas med!
9. Ärendekalendern: Inga nya ärenden. Landsbygdsstrategin + kommunala bidrag till
landsbygden ska utgöra 0,1% av kommunens skatteintäkter samt delas upp i drifts
resp. investeringsbudget.

10. Övriga frågor:
Henning Wittmeyer tog upp problem med utbyggnad av byarna, specifikt Snårestad.
Samtidigt som det är svårt för enskilda att få bygglov på jordbruksmark som ligger så
till att den de facto ej är brukningsbar kan storbönder och byggentreprenörer få
tillstånd att ta stora arealer förstklassig jordbruksmark i anspråk för att bygga
mängder av hus. Det pågående planbeskedet på en fördubbling av byn Snårestad är
nu tillfälligt stoppat. Politikerna vill ha tid att fungera innan beslut tas i
samhällsbyggnadsnämnden. I samband med denna diskussion presenterad Henning
också hur föredömligt Linköpings kommun faktiskt hjälper de som vill bygga på
obrukbar jordbruksmark. På kommunens hemsida beskrivs hur ägaren av marken ska
bära sig åt för att stycka av tomten och hur den som vill bygga ska ansöka om
förhandsbesked!

Snart val! Hur kan BLR få politikerna att tänka på oss på landsbygden i proportion
till den skatt vi betalar? (37% av skatteintäkterna i Ystad Kommun). Mötet enades
om att skicka ut frågor till samtliga partier och sedan sammanställa och publicera
svaren på dessa. Frågor skickas till Henning senast 26/6 som tillsammans med
presidiet formulerar frågorna så att de blir av allmängiltig landsbygdskaraktär.
11.Ärenden till nästa samråd: 1. Kollektivtrafiken. 2. Landsbygdsstrategin.

12.Nästa möte:
Nästa samrådsmöte 10/10 kl. 15, Nya rådhuset
Nästa BLR möte. 24/10, Blå Salen, Gamla rådhuset. Kl 18.30.
Värd är Kabusa byalag.
13. Mötet avslutades av ordföranden och vi tackade Glemminge byalag för ett utmärkt
arrangemang med korvgrillning!

Henning Wittmeyer, Ordförande
Justeras:

Margareta Nörregård

Lena Oske, sekreterare

