
Minnesanteckningar fört vid V6 möte i Skurup Hylteberga Gård fredagen den 16 oktober 2015. 

Närvarande: Bertil Tomelius ordf., Marianne Ohrlander, Ove Carlsson, Kristina Silfversparre,  Sune          

Cederpil, Sten Hamberg, Gunilla Björck och Ann-Margret Ohlsson. 

Anmält förhinder: Lennart Kindmo, Birgitta Hansson, Bo Alfredsson. 

1. Sten Hamberg hälsade oss välkomna till Hylteberga Gård. Vi njöt av en god frukost i ett 

ombyggt stall. En gård som var så vackert belägen på den Skånska slätten! 

Sten informerade oss att invånarantalet  i Skurup är 15.000. Skatten är 20,02 kr – ingen 

höjning i nuläget. Partierna är Socialdemokrater, Vänsterpartister, Moderater, Kommunens 

Väl, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.  Nedgrävning av bredband är på gång till alla. 

Man har lagt ner mycket arbete i Skurup med att ta fram den kommande budgeten. Inom 

moderaterna var det ett enhälligt beslut att rösta för den lagda budgeten. Tyvärr tänker tre 

ledamöter rösta nej i fullmäktige! Viktigt att alliansen håller ihop. Kommer dessa tre 

ledamöter att lämna partiet för att stödja Sverigedemokraterna?? 

Skolinspektionen kommer att granska Skurups Kommun då det visat sig att de ej fakturerat 

Trelleborg med flera andra kommuner angående skolpeng. Således har Skurup 

subventionerat dessa. 

Skurup tar inte emot några ensamkommande flyktingbarn i transit. Däremot har de 70 barn i 

familjehem. 

2.  Bertil Tomelius redogjorde för det aktuella läget i Trelleborg då det gäller ensamkommande 

flyktingbarn. De har tagit emot 1.900 barn! Det har gällt att ge dem tak över huvudet, mat, 

säng – annars gatan. Många är under transit. Barnen hämtas med buss vid färjan – de skall 

stanna max 7 dagar – därefter skall barnen till Malmö för registrering. Trelleborg har tagit 

emot ca 200 barn om dagen. Migrationsverket betalar bara en liten del. 200 personer har fått 

anställas för att hjälpa till inom olika områden. Ca 1000 barn har ”försvunnit” som ej 

registrerats. Trelleborgs Cecilia Lejon (chef på arbetsmarknadsförvaltningen) har nu bjudit in 

generaldirektör Anders Danielsson för att han skall få ta del av verkligheten!  

 

3. Ann-Margret Ohlsson redogjorde för situationen i Vellinge. 

 

4. Sune Cederpil rapporterade från Staffanstorp att Eva Thalen-Finne` flyttat till Stockholm. 

Kristian Sonesson är fortfarande ordf. i fullmäktige. M, F, C och KD har 20 mandat av 41. 

Skattehöjning med 40 öre. Sune berättade om deras kampanj vid tåg-, busstationer och 

utanför Citygross. Utdelning av frukt och flyers. Vi informerades också om ESS som kommer 

att kosta 18 miljarder, anställa personer från 40 olika länder, klart 2019, driftklart 2020. 

Många  kommer att bosätta sig i Staffanstorp. 

 



5. Bertil talade om Höstmötet i Ystad som de flesta inte fått kallelse till. Bertil talar med kansliet 

angående adresser. Mötet äger rum på Teatercafeet den 13 november kl. 9.00. Sune 

vidarebefordrar kallelsen till oss. 

 

Moderata Seniorers Bertil Persson kommer att väljas in i partistyrelsen (äntligen). Karl-

Gustav Högberg kommer att vara ledamot i Länsförbundet Skåne. 

6. Bertil tackade för allt gott och ett trevligt och givande möte i Skurup. Nästa gång ses vi i 

Staffanstorp fredagen den 22 januari 2016 kl. 10.00. 

                              

                              Vid pennan:       Ann-Margret.  


