
MÖTE BLR 200615 BUSSJÖ BYALAG I BROMMA BYGDEGÅRD 

Närvarande: 

Tommy Olsson                                  Bussjö 

Peter Bengtsson, ordf                      St Herrestad 

Lena Oske, sekreterare BLR,           St Herrestad 

Bengt Olhagen                                   Löderup 

Åsa Håkansson                                   Glemminge 

Gun Mårtensson                                Glemminge 

Lennart Ljungfelt                               Sjörup-Vallösa 

Jan Andersson                                    Sjörup-Vallösa 

Sven-Anders Sölveborn, ordf BLR,  Snårestad 

Kevin Rasmusson, 2:a vice ordf i samhällsbyggnadsnämnden 

1. Mötet öppnades av ordförande, tillägg till dagordningen: förslag till förmötesordning i smb 

med samråd (se förslag HW), byavandringar, laget runt, möte med kommundirektör 

2. Till protokolljusterare valdes Bengt Olhagen 

3. Synpunkter på föregående protokoll BLR: Möte flyttat från 20/4 till idag. 

Landsbygdsriksdagen är flyttad till 23-25/4 2021 i Jönköping. 

4. Synpunkter på anteckningar föregående samråd: Sofi Larsson är ledig och har ersatts av Erik 

Hellberg. 

5. Information om BLR i kommunfullmäktige: Var inbokat 19/3: Sven-Anders blev uppringd 

dagen innan och informerades om att punkten var struken pga covid19 (!) 

6. Medlemmar i byalagen: Bussjö - 85 hushåll, Glemmingebro – 161 personer, Hagestad- 170 

personer, Herrestad – 66 hushåll, Köpingebro- 216 pers,  Löderup- 247 personer, 

Nybrostrand- 395 personer, Sjörup-Vallösa- 63 hushåll och Snårestad 219 personer, en del 

har inte svarat. 

7. Möte med gruppen för utvecklande av landsbygdsstrategi inför beslut i Kommunstyrelsen:  

Sofia Öreberg kallade till möte innan KS. Beslut om att följa projektplan som presenterades på 

förra samrådsmötet tas! Förtydligande projektplan : ta fram det som är specifikt för Ystad. 

Ledord som ska prägla arbetet: Närhet, Attraktivitet och Tillgänglighet ( Kommunikationer, 

mötesplatser i byarna, värna om lokala producenter och leverantörer i upphandlingar). 

Syftet opecifikt: att “belysa” möjligheter och förutsättningar - bör ändras. Plattformen för 

samverkan BLR-Ystad kommun ska vara med! 

Kommentarer: Vi har hållt på ett år med detta nu. Det går långsamt. Det är viktigt med tydlighet! Att 

lokala producenter och entreprenörer tas hänsyn till är viktigt, föreslås nytt ledord - Långsiktig 

hållbarhet.  

Mötet godkände dessa tillägg. 

 



Gruppen önskar input från Byarna (48 orter) enl bifogad matris om vilka resurser som finns på 

orterna, tacksam om alla vill skicka in så snart som möjligt, så sammanställer styrelsen inför nästa 

möte. 

 

8. Fokus på byarna: 

Är pausat. Fördelning drift/investering ska beslutas nu. 

Ingen fokusdialog till hösten. Inga ansökningar till 2021. Sjörup Vallösas (senaste fokusbys) 

åtgärder ska genomföras, så även St Herrestads, så snart alla tillstånd klara.  

9. Byavandringar: ny process föreslagen. T ex en halvdag/månad varje år. Där intresserade 

byalag anmäler intresse. Berörda kommunalråd samt förvaltningschefer kommer ut som 

vanligt. Fortsätter processen på samrådsmöte. 

10. Remiss lekmiljöprogram: Sjörup-Vallösa och Sven-Anders skriver svar för BLR, allmänna 

synpunkter – fokus på staden, i många byar finns ingen lekplats alls...  Avstånd till lekmiljö i 

staden 300 m... Hur ser det ut på landsbygden? 

11. Remiss Parkeringsplan. Svar senast 15/9 

Ingen har läst denna. Vi läser igenom och skickar synpunkter till Sven-Anders, alt skriver eget 

svar.  

12. Övriga frågor: 

Förmötesrutin inför samråd: Beredning inför möte, BLR ordf + ev byalag som äger frågan + 

ordf samhällsbyggnad. Mötets konsensus blir att man kan ha detta vid behov då det gäller större 

frågor. Kevin R tänker att man kunde ha ett utskott under KS där BLR medverkar!  

Mötet beslutade att vi är positiva till grundtanken att ha förmöte i viktiga, brännande frågor, 

men inte som rutin. 

13. Laget runt: 

Bussjö: Allt inställt pga coronapandemi men har haft årsmöte. 

St Herrestad: haft vallborgsfirande men inget årsmöte. Allt övrigt inställt tills vidare. 

Löderup: Vårens aktiviteter inställda, årsmöte 1/6. Planeras teater till hösten med 

Glemmingebro. 

Glemmimgebro: Allt inställt , teater till hösten. Samarbete med Malmö Opera, 26/7, medtag 

egen fika. I oktober barnteater. Har samarbete med Ystad riksteaterförening som vill slå ett slag 

för samarbete med andra byar. Gun Mårtenson kommer att skicka ut via BLR till alla byalag. 

Sjörup-Vallösa: Årsmöte på Rynge teater, Valborg, sommarkalaset o kören inställt. Oklart hur 

det blir till hösten. Ev byadag med lokala entreprenörer till hösten. Påpekar att om man har 

likartat problem i flera byalag – ta upp det tillsammans på samråd. 

14. Nästa möte BLR 14/9, preliminärt i Hagestad 

Nästa samrådsmöte 28/9, OBS! Ändrad plats! Byahuset i Snårestad!  

15. Ärenden till nästa samråd:  



Fokus på byarna –vad händer? 

Skolskjutsar - Sjörup-Vallösa 

Sven-Anders informera om BLR i KF 

Rapport Landsbygdsstrategiarbetet 

Ny rutin byavandringar 

Fortsätta ha samrådsmöten ute i byarna? 

 

16. Mötet avslutas 

 

 


