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Fredrik Lager

Dialogmöte för Everöd, Lyngby, Gärds Köpinge, Gringelstad och Östra
Sönnarslöv på Lyngby Gård 2021-11-30
Närvarande:
Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Anders Tell, Carl-Henrik Nilsson
Tjänstemän: Camilla Frostebring, Omsorgsförvaltningen, Nadja Pilbäck, Emelie Nilsson
och Krister Dagneryd Barn och utbildningsförvaltningen, Jonas Schrevelius och Jimmy
Björk, Lars Svensson Tekniska förvaltningen, Linda Andersson, Medborgarcenter, Nickie
Lindblom, Mark och exploatering, Preben Bruzelius, Arbete och välfärd, Ulrika Cedell,
Kultur och fritidsförvaltningen, Pia Mastenstrand, Kommunikationsavdelningen, EvaMarie Hagström, Hållbarhet och tillväxt. Bobby Bengtsson och Ludwig Hilbertsson C4
Energi
Ett 30-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.

Bredband/fiber och solceller
C4 Energi fanns på plats och informerade och svarade på frågor. Främst rörde det sig om
frågor rörande solceller, laddstolpar och när fiberanslutningen kan installeras i de
områden som mötet gällde.
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/
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Omsorgsfrågor
Representanter 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 fick frågor om hur man kan bli
kontaktperson och vad det innebär samt var det även diskussioner om ofrivillig ensamhet,
integration, familjehem och att kommunen söker kontaktfamiljer.
Önskemål om att det installeras AC på Skogåsa äldreboende

Serveringstillstånd
Diskussionen om serverings- och alkoholtillstånd för föreningsarrangemang. Dessa frågor
tas med kommunens, alkoholhandläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Mer information om hur du går tillväga finns här. Ansöka om serveringstillstånd -

Kristianstads kommun

Kultur- och fritidsfrågorfrågor
Fråga/önskemål om att öppna lokala museer runt om i byarna eller en museibuss typ
bokbussen.
Svar: Hembygdsföreningar har samlingar och visar lokalhistoria på olika sätt. Angående
museibuss med lokalhistoria - Regionmuseet har uppdraget vad gäller museifrågor i
Kristianstads kommun och arbetar på olika sätt med utställningar och verksamhet för
barn och unga, t ex pedagogiskt material.
Det fördes fram beröm av biblioteksverksamheten i Everöd, där personalen ger god
service och biblioteket erbjuder bra öppettider.
Synpunkt på vad kommunen gör för ungdomarna i Everöd. Det önskas en fritidsgård för
ungdomarna.

Informationsfrågor
Önskemål om att en anslagstavla sätts upp i Everöd. Förslagsvis vid någon av
bussväntkurerna eller vid bensinmacken.
Önskemål att kommunen i stället för medborgarcenter har växeltelefonist.
Svar på synpunkt;
Anledningen till att vi ställer frågor är helt enkelt att vi behöver samla mer information
och de uppgifter som behövs för att kunna skicka ärendet rätt.
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Medborgarcenter tar emot alla felanmälningar och tar det vidare till samordnare på
tekniska förvaltningen som prioriterar och i sin tur skickar ut till berörd enhet.

Syftet med medborgarcenter är att skapa en väg in och underlätta för medborgaren som
inte behöver veta namn eller funktion på den man söker.
Vi besvarar dessutom ca 70 % av medborgarnas frågor redan här och kan därmed
underlätta för övrig personal och tjänstemän att kunna fokusera på de ärende som kräver
deras specialkompetens.
Man kan självklart även bli kopplad direkt till en tjänsteman om man önskar det!
Anledningen till knappvalen är samtalen i första hand skall styras till den personal på
medborgarcenter som har lite mer kompetens på just det valda området.
Vi tar synpunkten till oss för att diskutera om man kan göra på något annat sätt i stället.
Det kom också upp en fråga gällande varför vi enbart svarar Medborgarcenter och inte
våra namn i vår hälsningsfras?
Anledningen är helt enkelt att våra ärende inte är personknutna. Alla handläggare svarar
på mail och därav säkerhetsställer vi att inga mail blir liggandes och obesvarade om någon
av oss blir sjuka.

Lekplatsfrågor
Lekutrustningen på lekplatsen vid Isabellas väg i Gärds Köpinge behöver målas om.
Svar: En inventering av utrustningen görs löpande, men att vi ska kolla lite extra på just
denna lekplats.
Det framkom önskemål om upprustning av lekplatserna i Everöd. Nya redskap och
reparera befintligt.
Svar: Vi besiktigar löpande och reparerar det som är trasigt eller farligt.

Bostads- och utvecklingsfrågor
Sedan något år tillbaka har kommunen på egenägd mark detaljplanerat 8 (eller
möjligen 10 tomter) i förlängningen av Klampvägen, snett bakom Skogåsa i Everöd.
Vad är nästa steg med dessa tomter?
Svar: Tomten bakom Skogåsa kommer att bebyggas med marklägenheter, vi vet inte
riktigt vilka datum detta ska vara klart. Tanken är att exploatören kommer bygga i två
etapper.

Var flyttar mina gamla föräldrar när villan blir för stor. Finns inte marklägenheter i Everöd
så det räcker. Varför ska de behöva lämna byn? Finns det planer på att bygga
marklägenheter för äldre i byn? Finns en öde tomt i korsningen Virkesvägen Brädvägen.
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Vet att den är delad och att intilliggande arrenderar. Trevligare om den blir en och ett hus
byggs. Ändra detaljplanen?
Svar: Marklägenheter planeras förutom på ovan nämnda fastighet även på Everöd 19:40
mfl. Det är 4 villatomter som sålts till Trubbeluntans fastighets AB. Om någon eller några
av de planerade marklägenheterna kommer att vara öronmärkta för äldre kan vi däremot
inte svara på. Tomten i korsningen Virkesvägen/Brädvägen äger vi inte och det finns
heller ingen ekonomi i att ändra detaljplanen på ett sådant litet område.
Idag värms ABK-bostäderna på Stockvägen i Everöd upp med vattenburen el. Önskemål att
detta görs med värmepump i stället.

Belysningsfrågor
Önskemål om belysning längs Gång- och cykelvägen bakom kvinnornas vägar i Köpinge.

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.
Längs perrongen i Everöd finns det önskemål om röjning. Idag står det stora träd som
behöver tas ner.
Svar: Det kommer göras en insats där under vintern.
Vändskivan norr om perrongen i Everöd behöver röjas fram eftersom den vuxit igen samt
att pump väster om stationshuset i Everöd behöver röjas fram.
Svar: Det kommer röjas där i vinter.
Information om att området runt banvallen i Everöd är en sandöken efter grävningarna.
Önskemål om att det snyggas upp med lite träd och bänkar.
Önskemål om att vi asfalterar grusvägarna i Everöd. Champinjonvägen med flera.
Svar: Totalt uppskattas investeringsbehovet till 20 – 30 Mkr. Som avser vägar som
byggdes ut under 60 – 80-tal i olika delar av kommuner men som aldrig asfalterats. Detta
är en övergripande inventering har gjorts under 2016-2017. Beräkning sker just nu för att
reda ut vilken takt och ordning vägarna ska asfalteras för att i bästa möjliga mån inte
äventyra vare sig likabehandlingsprinciper eller generationsprincipen.
Inför dialogmötet kom det in önskemål om att kommunen installerar en ledstång på
trappan vid lastbryggan på Everöds Skola
Svar: En ledstång kommer att installeras.
Upplysning om att det är problem med vattenavrinning utanför Everöds biblioteks
sydöstra hörn, samt på ett par ställen till Kalvalyckans förskola.
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En rivning av en paviljong har gjorts på Everöds skola utifrån att den ansågs vara inte vara
en säker byggnad.
Synpunkter kom på att platsen som paviljongen stod på behöver bli iordningsställd.
Önskemål att det sätts upp mer blommor och nya utemöbler på Everöds skola.

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
Trafikfrågor i dess olika former kom fram på mötet. Framförallt var det 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 trafikåtgärder längs Ramels väg i Östra Sönnarslöv eftersom hastigheterna
inte hålls.
Önskemål om ett övergångsställe över Fredrika Bremers väg vid Torget i Köpinge
Förfrågan om att få till en vägbula för hastighetsdämpning på Köpingevägen när man är på
väg in och ut ur Köpinge norrut. Exempelvis kan där vara ett gupp vid banvallsövergången.
Det önskas fartkamera på väg 19 vid korsning banvallen i Everöd samt varningsskylt för
cykel
Synpunkter som är Kommunens ansvar
Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på Gunillas väg i Köpinge eftersom det körs
för snabbt här.
Svar: Önskemålet skickas till Trafikenheten för bedömning.
Synpunkter som är Skånetrafikens ansvar
Önskemål om att rädda kvar bussförbindelsen till och från Köpinge. Förslag inkom om att
sätta en busshållplats för gröna bussar norr om rondellen. Bussen som kör till Åsum kan
då vända i rondellen i Köpinge och stanna vid denna hållplats.
Synpunkt på att busshållplatserna vid macken i Everöd är en trafikfara. Förslag lades fram
att anlägga hålplatsen på bussgatan.
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Gång- och cykelvägar och banvallen
Önskemål om en GC-väg mellan Östra Sönnarslöv och Everöd.
Önskemål om asfaltering av banvallen mellan Everöd och Köpinge.
Svar: Tanken är att hela banvallen ska asfalteras inom en femårsperiod i etapper. Just
denna bit ligger en bit ner i prioriteringen eftersom den är bättre än många andra etapper.
Önskemål om bänk/bänkar längs banvallen för att man ska kunna sätta sig och vila
ungefär halvvägs om man går rundan ner förbi idrottsplatsen.
Önskemål om att vi målar mittlinje på den nyasfalterade banvallen eftersom det är svårt
att se var man cyklar i mörkret.

Djurfrågor
Råkorna är otroligt störande i Everöd. De smutsar ner otroligt mycket och det undrades
vad kommunen gör åt saken.
Svar: Kommunen anlitar jägare som skjuter av råkor. I Everöd har det under 2021 skjutits
300 råkor.

Övrigt:
Till dialogmötet hade en skrivelse på synpunkter och önskemål från Gärdsköpinge
Villaförening lämnats in. Svaren på de frågorna kommer ges enskilt till dem.

