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Fredrik Lager

Dialogmöte för Degeberga, Hörröd, Huaröd, Lökaröd,Vittskövle, Olseröd
och Maglehem 2021-10-27
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Karl Gemfeldt, Katarina Honoré och Carl-Henrik
Nilsson
Tjänstemän: Camilla Frostebring, Omsorgsförvaltningen, Marie Lindström Barn och
utbildningsförvaltningen, Rickard Wilhelmsson, Ulrica Åkesson & Jimmy Björk, Tekniska
förvaltningen, Linda Andersson, Medborgarcenter, Marie Thiman & Ylva Rosander Markoch exploatering, Pål Sander Arbete och välfärdsavdelningen, Ulrika Cedell, Kultur och
fritidsförvaltningen, Roger Jönsson, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulrika
Fasth och Fredrik Lager, Tillväxtavdelningen och Bobby Bengtsson, C4 Energi

Ett 70-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstemän.
Dialogmötena genomförs under denna mandatperiod i form av öppet hus med stationer
som bemannas av kommunens förvaltningar och bolag. Medborgarna har där möjlighet
att träffa kommunens politiker och tjänstemän för att framföra och komma med
synpunkter på vad som är angeläget för var och en.
Vissa frågor återkopplas till enskilda deltagare efter mötet. Svaren redovisas inte i
denna sammanställning.

Inkomna synpunkter
Inför dialogmötet har allmänheten givits möjlighet att lämna in synpunkter och
önskemål. De tillsammans med en sammanställning av de tankar, idéer, diskussioner
och synpunkter som framfördes på mötet redovisas här.

Omsorgsfrågor
Representant från kommunens mötesplatser var med på mötet. Mötesplatsernas
fokus ligger på att skapa meningsfulla aktiviteter för invånare ute i samhället.
Mötesplatserna informerade om sin verksamhet och fick frågor om hur man kan bli
kontaktperson och vad det innebär.

Barn, ungdoms och utbildningsfrågor
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Barn-och utbildningsförvaltningens personal informerade om F-9 verksamheten i
Degeberga Skola.
Samtal om EPA traktorer som kör runt på helgerna. Det utrycktes att skolan skulle ta
upp mer vad som var rätt och fel, lag och ordning. Skolan jobbar med spindelgruppen
och gör vad vi kan.
Det diskuterades även om möjligheten för att skolverksamheten återigen kunde startas
upp i kommunal regi i Huaröd. Svaret är dock att det för närvarande inte är aktuellt.

Kultur- och fritidsfrågor
En diskussion om utomhusbadet i Huaröds framtid togs upp. Som läget är nu är
inte badet hotat av nedläggning.
Önskemål om fler symfoniorkesterkonserter i Kulturkvarterets program
Svar: Det vore fantastiskt. Det är dock ganska kostsamma produktioner, och scenen får
byggas ut för att ta emot Helsingborgs symfoniorkester, som är den orkester som får
plats. Vi har inte sett ett starkt publikunderlag, dvs fullt hus med 400 i publiken vilket
skulle behövas. Men vi kommer även i fortsättningen erbjuda Helsingborgs
symfoniorkester när möjlighet ges. Dock inte oftare, det kräver en större konsertbudget.

Bredband/fiber och solceller
C4 Energi fanns på plats och informerade och svarade på frågor. Främst rörde det sig
om frågor rörande solceller, ladd stolpar och när fiberanslutningen kan installeras i de
områden som mötet gällde men ett extra fokus låg på inkomna önskemål om
fiberutbyggnad i Lökaröd/Lillehem.
Som svar på en del av de frågorna så är det kostsamma projekt, och det krävs en hel del
beställningar i dessa områden. Men vi vet om detta och vi jobbar för att hitta olika
lösningar på detta.
Mer information samt tidsplan kommer att presenteras på C4 Energis fiberkarta.
https://www.c4energi.se/privat/fiber/fiberkartan/

Bostads- och utvecklingsfrågor
Under hösten 2017 köpte kommunen fastigheten baltiska huset med angränsande
tomtmark vid infarten i Norra Degeberga. Byggnadsnämnden har nu fått ett uppdrag att
ta fram en plan för att se vad som kan göras för att få in fler bostäder.
Fastigheten är i dåligt skick och behöver renoveras. Men många Degebergabor utryckte
ett klart och tydligt önskemål, Gaveln på fastigheten måste bibehållas och så undrade de
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vad som nu görs?
Svaret är att för närvarande tas det markprover för att se om det föreligger ett
saneringsbehov. Förhoppningen är att bostäder ska kunna byggas på platsen. Det är
dock i ett väldigt tidigt skede där man måste få koll på markens beskaffenhet,
kulturhistoriska värden i den gamla byggnaden och risker kopplat till vägen innan man
med säkerhet vet vad som kommer att byggas.
Det fördes även en diskussion om framtida bebyggelse i Huaröd, Maglehem och i
Degeberga.
De senaste åren har planering och byggnationer gjorts enligt följande:
DEGEBERGA:
Degeberga 12:119, detaljplan och bygglov för butik (coop)
Degeberga 26:60, bygglov för förskola
Degeberga 19:40, bygglov för ombyggnad restaurang (Mjelarasten)
Degeberga 108:1, bygglov för återuppbyggnad av butik
Detaljplan för Degeberga 72:1, detaljplan för bostad (PÅGÅENDE)
Degeberga 20:48, Baltiska huset, detaljplan för bostäder (PÅGÅENDE)
Degeberga 26:29, detaljplan för bostäder (PÅGÅENDE)
Degeberga 19:12, detaljplan för bostäder (PLANBESKED SÖKT)
Maglehem:
Maglehem 10:2, detaljplan för 10 tomter (upphävd)
Maglehem 23:85, detaljplan för camping (Rigeleje)
Maglehem 53:10, detaljplan för bostäder (PLANBESKED SÖKT)
Det uttrycktes önskemål om att det saknas hyreslägenheter, framförallt marklägenheter i
Degeberga

Tekniska förvaltningens frågor
VA-frågor
Undran över plan för tillskottsvatten i Maglehem.
Undran över plan för kommunalt VA i Brostorp (Maglehem). Är inte med i VA-plan.
Ligger nära Reningsverket
Frågor om när VA-utbyggnaden i Olseröd blir av. Ny VA-plan.

Sanitetsfrågor
En upprättad anmälan om rostiga oljefat vid en fastighet på Torskullevägen/banvallen.
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Skötselfrågor
En generell diskussion om ovårdade tomter och vad kan kommunen göra åt detta?
När det gäller ovårdade tomter så är det kommunens bygglovsavdelning som handhar
ärende med ovårdade tomter. Finns det synpunkter på en specifik tomt som man tycker
är ovårdad går det bra att göra en anmälan direkt till Kristianstads kommun.
Önskemål om att vi tar bort buskaget vid avfallsstationen intill gympasalen på skolan.
Det framkom önskemål att kommunen kunde plantera buskage intill staketet för att ändå
behålla visst sikt skydd. Efter mötet har frågan kommunicerats till
fastighetsavdelningen.
Stigarna runt Forsakarsbäcken bakom äldreboendet börjar växa igen. Önskemål om
röjning. Synpunkten är skickad till anläggningsavdelningens naturvård
Klagomål på skötseln. Att den inte utförs tillräckligt ofta på Tingstorget.
Svar: Det är meddelat att det ska göras tre gånger per år, och att vi tar upp det med
driftledaren
Klagomål om mögel i sporthallens omklädningsrum i källaren. Synpunkten är
Kommunicerad till fastighetsavdelningen
Forsakarsbadet: Påpekande om mögel i omklädningsrum på damsidan, samt oskyddade
eluttag

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
Trafikfrågor i dess olika former kom fram på mötet. Framförallt var det mycket frågor
och funderingar vad kommunen kan göra för åtgärder för att bilister ska hålla gällande
hastighet på vägarna.
Generellt kan man säga att om man upplever att bilister kör för fort hänvisar vi att
kontakt tas med polismyndigheten för att framföra sina synpunkter. När det gäller
önskemål om sänkt hastighet på Trafikverkets vägar hänvisar vi till Trafikverket som är
ansvarig väghållare. Det innebär att kommunen inte har rådighet i att göra förändringar
på dessa vägar. De vägar som kommunen är ansvarig för kommer vi be Tekniska
förvaltningens trafikenhet att se över. Vägar som Trafikverket har rådighet över delger
vi de inkomna synpunkterna till efter stämmorna.
Här följer en lista på de diskussioner som fördes.
Synpunkter som är Trafikverkets ansvar:
- Önskemål om att Trafikverket förbättrar Gång- och cykelmöjligheten över och längs
väg 19.
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Önskemål att väg 19 ses över. Tyvärr är vägen bitvis i dåligt skick.
Önskemål om att Trafikverket ändrar hastigheten på väg 1619 Mjövägen inom Huaröds
tätort. Det efterlyses hastighetsbegränsande åtgärder eller skylt som visar fordonets
hastighet.
Synpunkter som är Kommunens ansvar

Önskemål om skyltning för återvändsgata in till Ravinvägen
Vill ha parkeringsreglering längs vägen mot stranden, parkering Juleboda/Rigeleje
Synpunkter som är Region Skånes ansvar

En fråga hur statusen är för busshållplatserna i Maglehem, och om de kommer att
finnas kvar.
Svar: De signaler vi från kommunen fått är att busshållplatserna i Maglehem
kommer att vara kvar.
Önskemål om att det byggs en permanent busshållplats i anslutning till Karlins
väg vid torget i Huaröd.

Trivselfrågor
Vill snabba på utplacering av cykelpump i Degeberga som godkänts som
medborgarförslag. Önskemål om plats vid Pulsbyn. Besked till medborgaren att den
sätts upp inom kort. Placering vid Pulsbyn.
Önskas bänkar utplacerade längs banvallen. T ex vid Degeberga backar runt
Söndreklack och efter Olseröd. Skickat till driftledaren på anläggning
Önskemål om hundlatriner längs banvallen. Gärna mellan Backsvalevägen och
Sandödlevägen. Skickat till driftledaren på anläggning
Synpunkt på att det lagts för stora medel på uppfräschning av banvallen mellan Everöd
och Degeberga. Vägen har anlagts bredare än nödvändigt. Sträckan är nu klar och
asfalterad. Omfattning enligt gjord bedömning utifrån behov
Önskemål om anslagstavlor i Degeberga
Önskemål om affischtavlor på lyktstolpar i Maglehem
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Svar: frågan tas med KLK, kommunikation och evenemangsenheten för att undersöka
kostnad. Det är en god idé med tanke på arrangemangstäthet.

