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Fredrik Lager 

Dialogmöte för Arkelstorp, Oppmanna, Mjönäs, Skärsnäs och 

Vånga i Arkelstorps Folkets Hus 2021-10-12 

Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Karl Gemfeldt, Anders Tell och Annelie Fält 
Simonsson 
 
Tjänstemän: Henrik Wester, och Kajsa Björklund, Tekniska förvaltningen, Eva-Marie 
Hagström, Eva Berglund och Fredrik Lager, Marie Thiman och Folke Lundgren 
Kommunledningskontoret, Irene Steimer, Omsorgsförvaltningen, Gun Lindwall och 
Susanne Strandmark, Barn & Utbildningsförvaltningen, Ulrika Cedell, kultur och 
fritidsförvaltningen, Charlotte Nygren-Bonnier och Preben Bruzelius, Arbete och 
välfärdsavdelningen.  
 

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 gets 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.  

Turism –och besöksnäringsfrågor 

 

Under kvällen diskuterades det mycket om vandringsleden runt Arkelstorpsviken. Idag 

saknas det att leden knyts ihop för det finns ingen möjlighet att ta sig över ”rännan” och 

våtmarkerna i den södra delen av viken. En tanke finns på att anlägga en bro över 

rännan och med spänger. Önskemål finns att titta på ett samarbete för att bygga 

vandringsleden färdig.  

Vikingaparken 
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Det framfördes önskemål om att namnge Vikingaparken så att det kommer med på allt 

kartunderlag? 

Svar: Vikingaparken har blivit ett mer och mer vedertaget utryck för området och det 

har redan tryckts skyltar, kartor och annat informationsmaterial med det namnet och 

”alla” kallar området för Vikingaparken.  

I kommunen är det namnberedningen som finns under Kultur- och fritidsförvaltningen 

som tar beslut om namn på områden, gator och allmänna platser. När beslut tas är de 

måna om att namnet skall ha en förankring som en historiskt eller geografiskt 

utgångspunkt. 

Frågan om önskemålet är inskickat till namnberedningen som kommer at börja titta på 

detta ärende.  

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 fick frågor om hur man kan bli 

kontaktperson och vad det innebär.  Mer om kontaktfamilj och familjehem finns att läsa 

här. https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-

till-familjen/kontaktfamilj-fosterhem/  

 

• Önskemål om att Tollaregården måste öppnas upp då det finns stängda 

avdelningar, trots behov av platser.  

Svar från Omsorgsförvaltningen: Avseende Tollaregården finns inga planer för ett 

öppnande av vård och omsorgsboende för äldre i den stängda enheten på Gamla 

Tollaregården (6 platser). Det finns inte underlag för en sådan ökning av 

boendeplatser. Bilden att det finns behov av platser är inte överensstämmande 

med söktryck och behov som finns hos förvaltningen. Kommer den att öppnas så 

kommer det ske med annan inriktning, men det är ett ställningstagande nämnden 

kommer att få göra innan förändring. Det finns idag 30 platser 

• Diskussion om vad som händer med Distriktsjukskötemottagningen i Arkelstorp. 

Detta är dock inte kommunens ansvarsområde utan Region Skånes. Vi från 

kommunen kan endast trycka på Regionen om vikten av att en 

distriktssjuksköterska ska finnas på plats i Arkelstorp.  

Efter mötet har en dialog med förts från kommunen med Regionen.  

 

Beslut har tagits i Regions Skåne angående att öppna en distriktssköterskemottagning i 

Arkelstorp, processen med att hitta lokaler är pågående och hittills har AB 

Kristianstadsbyggen, Folkets Hus samt ett fastighetsbolag som heter Tomma kontaktats. 

https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/kontaktfamilj-fosterhem/
https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/kontaktfamilj-fosterhem/
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Frågan har nu gått till Kristianstads kommun och där pågår en dialog med Tekniska 

förvaltningen angående den gamla banklokalen.  

Regionen har ett behov av 40 kvm och nu förs dialogen angående hur avgränsning ska ske. 

Man tittar även på tillgänglighetsanpassning mm. 

Både Tekniska och Region Skåne har stora förhoppningar på att hitta en lösning, men det är 

viktigt att framhålla att det är en pågående process 

Barn, ungdoms och utbildningsfrågor 

 

Barn-och utbildningsförvaltningens personal  informerade om skolverksamheten på 

förskolan och på Spängerskolan. En oro som funnits är att högstadiet skulle läggas ner. 

Men det finns inte några indikationer på det.  

 

angående den nya förskolan var det många som uttryckte glada tillrop till den nya 

förskolan och tyckte den såg jättefin ut.  

Det undrades också när Spängerskolan skulle få nya lokaler istället för de 

ersättningspaviljonger som i dagsläget finns uppsatta för årskurserna F-6. Det beslutet 

har flyttats frampå grund av att innerstan måste prioriteras eftersom de inte har 

tillräckligt med lokaler till det behov som föreligger där.  

 

Det önskades att det sattes upp mer papperskorgar vid skolans parkering. 

Det diskuterades också vad kommunen gör för ungdomarna i orten nu när inte 

fritidsgården finns kvar.  

 

Det framkom även önskemål om att slå ihop skolbiblioteket med det allmänna 

biblioteket.  

 

Bostads- mark och utvecklingsfrågor 

 

Önskemål om att kommunens tomma hus i centrala Arkelstorp måste snarast byggas om 

till särskilda bostäder t ex för äldre som vill lämna sina bostäder till yngre.  

Svar: Detaljplanen tillåter inte bostäder därför bör frågan ställas till MEX istället, om 

det eventuellt kan bli aktuellt för en detaljplanändring 

Önskemål om att den förberedda platsen för nybyggnation i Aniaraområdet kan göras 

attraktivt på olika sätt. 

Arkelstorps Folkets husförening har önskemål om att få parkeringsmöjligheter i 

anslutning till Folkets Hus utanför parken. 
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Information om att det har reserverats 3 tomter i Arkelstorp.  

Området där den gamla glasspinnefabriken stod görs det nu en detaljplan på.  

 

Landsbygdsfrågor 

Önskemål om att på börja en utredning om Vångas bys framtida utveckling 

 

Arkelstorps Folkets husförening har önskemål om att göra utemiljön i parken mer 

tillgänglig för besökare. 

För detta ändamål finns stöd att söka i kommunens landsbygdsfond, vilket föreningen 

fick information om.  

Det diskuterades vilken roll kommunens landsbygdsråd fyller och vilken roll rådet har.  

 

Näringslivsfrågor 

Företagare informerade om problemet att det numera inte går att fylla sina maskiner 

med 98-oktaningt drivmedel i Arkelstorp. För att kunna göra det måste de åka in till 

Kristianstad.  

 

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 mer vassröjning och näckrosklippning i Arkelstorpsviken samt att efter 

klippning vassen tas upp så den inte ligger och ruttnar i kanterna. Vassen göder och ger 

näring till en redan övergöd sjö/vik. Vassen tas bort vid Hammarslundsvallen, 

Ekenabben enligt plan men ej i Arkelstorp.  

Det framkom även önskemål om bättre klippning och underhåll av Vikingaparken.  

• Önskemål om bekämpning av jättelokor.  

• Det informerades om att det tyvärr är väldigt nedskräpat vid samåkningsparkeringen. 

Önskemål om att kommunens åker dit och städar upp.  

• Fråga om när muddring av Akelstorpsviken kan komma igång. 

Svar: Innan det kan göras måste först och främst en omfattande miljöprövning göras. 
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För närvarande finns det inte heller någon ansökan om tillstånd så av den anledningen 

finns inget startdatum att förhålla sig till.  

Reningsverket 

Frågor om vad som har byggts på reningsverket och det är dels en ny inkommande 

ledning, en slamavvattning (driftekonomisk åtgärd) och en luktreduceringsanläggning 

som ska bidra till att lukten kring verket minskar. Det har den enligt åhörarna gjort 

markant. 

 

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 hastigheten sänks från 70 km/tim till 40 km/tim på Röetvedsvägen, 

vägnummer 2067.  

 

Gång- och cykelvägar 

 

Önskemål om Gång- och cykelväg mellan Vånga och Arkelstorp 

Belysningsfrågor 

 

Synpunkter på att belysningen längs vägar mellan byarna och centralorten Arkelstorp 

bör rustas upp.  

Svar från Tekniska förvaltningen: under 2021 har vi utfört seriebyte på samtliga 

kommunala lampor i norra området, dvs bytt ljuskällorna. Vilket är en del i vår 

underhållsplan. 
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De flesta av dessa stolpar som frågan avser står på Trafikverkets vägar och i nuläget 

finns ingen upprustningsplan för dessa. Hösten 2021 fick vi ett uppdrag av 

kommunstyrelsen att ta fram en Belysningsstrategi, vilken beräknas vara klar under 

2022, där kommer denna typ av frågeställningar klargöras. 

Miljö- och vattenfrågor 

 

Önskemål om att Kristianstads kommun måste delta i satsningar inom Skräbeåns 

vattenområde. Akut gäller detta provtagningar och undersökningar gällande dödliga 

giftalger i sjöar och åar 

 

Arbetsmarknadsfrågor 

Diskussion med kommunens arbete och välfärdsavdelning om hur en förening går 

tillväga om de vill anlita en sommarjobbare för sommaren 2022. Utifall en 

förening vill anmäla en arbetsplats till feriearbete gör föreningen det på 

kommunens hemsida. https://intranat.kristianstad.se/Organisation/Arbete-och-

valfardsforvaltningen/vara-verksamheter/utbildning-och-

arbete/matchningsgruppen/feriearbete/  

Vindkraftsfrågor 

 

En fråga som berörde vilka planer på vindkraftsverk det finns i kommunens norra 

del och i omgivande grannkommuner? 

Svar: Kristianstad kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning känner inte 

till några aktuella planer på vindkraftsetableringar vare sig i norra delen av 

Kristianstad kommun eller angränsande kommuner. 

Informationsfrågor 

 

Synpunkter på att en och en halv till två mil av den norra kommundelen ofta kapas 

bort när Kristianstads kommun publicerat kartmaterial i olika sammanhang. 

Kartan över Oppmanna-Vångabygden på kommunens sidor måste innehålla hela 

bygden.  

Tjänstemän från turism- och besöksnäring kommer kontakta frågeställaren och ha 

en dialog.  

https://intranat.kristianstad.se/Organisation/Arbete-och-valfardsforvaltningen/vara-verksamheter/utbildning-och-arbete/matchningsgruppen/feriearbete/
https://intranat.kristianstad.se/Organisation/Arbete-och-valfardsforvaltningen/vara-verksamheter/utbildning-och-arbete/matchningsgruppen/feriearbete/
https://intranat.kristianstad.se/Organisation/Arbete-och-valfardsforvaltningen/vara-verksamheter/utbildning-och-arbete/matchningsgruppen/feriearbete/

