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Fredrik Lager 

Dialogmöte för Näsby på Lingenässkolan 2021-12-08 

Närvarande:  
Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Anders Tell, Carl-Henrik Nilsson 
 
Tjänstemän: Emma Niklasson, Anna Forsvall, Barn och utbildningsförvaltningen, Jonas 
Schrevelius, Jimmy Björk, Tekniska förvaltningen, Jenny Moberg Persson & Marieth 
Johansson, Mark och exploatering, Charlotte Nygren-Bonnier, Linda Edvardsson, Anna 
Nordin och Malin Månsson, Arbete och välfärd, Lars Jennfors, Kultur och 
fritidsförvaltningen, Eva Mårtensson, Kommunikationsavdelningen, Maria Asklund och 
Fredrik Lager Hållbarhet och tillväxt. Henrik Strand, Fredrik Andersson, Karl-Henrik 
Persson och Jonas Rosenberg, ABK och Martin Holmén, C4 Energi 
 
 
12 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 och laddstolpar.  
Vill du veta mer om C4 energis arbete om elbilsladdning kan du läsa om det här: 

Elbilsladdning (c4energi.se)  

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.  

https://www.c4energi.se/privat/elbilsladdning/
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Bostads- och utvecklingsfrågor 

I ett brett utvecklingsprojekt för ett hållbart Näsby, har kommunen satt igång ett arbete 
med avsikten att utmynna i ett modellområde för hållbar stadsutveckling med koppling till 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet för stadsdelsområdet Näsby. 
 
Några av de medarbetare som arbetar med projektet fanns på plats på mötet för att 
informera om arbetet. 
Här finns mer om projektet att läsa. Hållbar stadsutveckling på Näsby - Kristianstads 
kommun 
 

Belysningsfrågor 

 

Synpunkt på att lamporna på Gång- och cykelvägen söder om Berga förskola är ur 

funktion.  

Svar: Tekniska förvaltningen gör en felanmälan till Vattenfall och önskar att de byter ut 

armaturerna som är trasiga.  

 

Synpunkt på att en trasig lampa på Pionjärvägen.  

Svar: Vattenfall som ombesörjer underhållsarbetet i området ligger efter med sin översyn.  

Önskemål framfördes om att det sätts upp fler lampor i Norringeparken eftersom den är 

väldigt mörk. Gärna solceller för att se hur det fungerar.  

Svar: Vi kommer överväga om vi ska sätta solcellslampor där. 

Gatubelysning saknas på Stridsvagnsvägen norr om Lingenässkolan.  

Svar: I planarbetet för 2022 lägger vi till detta.  

Gatubelysning på Moltareliden behöver ses över 

Svar: Ärendet är skickat till Eon.  

 

Skötselfrågor 

Önskemål om att det sätts upp en skylt med vilka träd som finns i Norringeparken och i 

Hjärtebacke park.  

Svar: Synpunkten är vidarebefordrad till berörd tjänsteman samt till projektledaren för 

projektet ”Gröna hjärtat” Hjärtebacke park som ett inkommit önskemål. Inom ramen för 

det projektet kom det även ett önskemål om fler soptunnor och ett önskemål om fler 

hundlatriner i Hjärtebacke park. 

Klagomål på att det är mycket skräp runt om på Näsby.  

Svar: Denna synpunkt tar vi med oss till helgstädarna och ser till att det blir ett av 

fokusområdena.  

 

https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/hallbar-stadsutveckling-pa-nasby/
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/hallbar-stadsutveckling-pa-nasby/
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Synpunkt på att det är mycket ogräs runt Gång- och cykelvägen utanför Lingenässkolan. 

Svar: Inom ramen för skötselplanen utförs skötsel tre gånger per år.  

Önskemål om återställning jordhögar bakom Lingenässkolan.  

Svar: Synpunkten är skickad till Mark- och exploateringsavdelningen som är ansvariga. 

 

Vatten och avloppsfrågor  

 

Under hösten-2021 uppstod en misstanke på att det förekom föroreningar i vattnet i 

Näsbyområdet. Felet skulle berott på en felkoppling på vattenledningen. Tusentals 

fastigheter i området berördes och Tekniska förvaltningen gick ut med rekommendationer 

att vattnet skulle kokas innan användning.  

Provtagning gjordes som visade att det inte fanns några föroreningar eller bakterier.  

En viss kritik riktades dock mot hur informationen gått ut till.   

Informatörer från ABK, kommunledningskontoret och Tekniska förvaltningen fanns på 

plats och redogjorde för hur informationsarbetet gått till och hur samarbetet mellan 

kommunledningskontoret, ABK och tekniska förvaltningen fungerar? samt gjordes en 

redogörelse för den strategi och kanaler som finns. 

 

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor 
 

 
Synpunkter som är Kommunens ansvar 

 

Det önskas övergångsställen norr om Lingenäs. 

Svar: Synpunkten är skickad till Tekniska förvaltningens trafikenhet.  

 

Gång- och cykelvägar 

Synpunkt på att Nya järnvägsbron är livsfarlig när man kommer ner vid östra sidan, då 

man hamnar direkt på vägen efter en nerförsbacke utan farthinder eller varningar.  

Notis: Synpunkten är skickad till Mark- och exploateringskontoret.  

 

Övrigt:  

 

Vi fick beröm för att vi kommer ut och träffar medborgarna på det här sättet. 

 

 


