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Fredrik Lager 

Dialogmöte för Färlöv, Vinnö, Bjärlöv, Torsebro i Färlövskolans matsal 

2022-04-06 

Närvarande:  
Politiker: Peter Johansson, Karl Gemfeldt och Katarina Honóre 
 
Tjänstemän: Linda Svensson, Barn och utbildningsförvaltningen, Jimmy Källström, Ulrica 
Åkesson & Kajsa Björklund, Tekniska förvaltningen, Charlotte Nygren-Bonnier, Arbete och 
välfärd, Ulrika Cedell, Kultur och fritidsförvaltningen, Ulrika Fasth och Fredrik Lager 
Hållbarhet och tillväxt. Linda Andersson, medborgarcenter, Maria Bendz och Anna 
Persson, omsorgsförvaltningen 
 
 
40-talet 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 

 

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. Idag finns ingen mötesplats i Färlöv, 

Önskemål kom därför fram om någon form av mötesplats i Färlöv. En lämplig lokal hade 

varit församlingshemmet. Behöver inte var en ”fast” mötesplats utan kan vara en 

tillfällig/utflyttad mötesplats. 

Vi fick också till oss att de boende i Färlöv hade gärna velat göra studiebesök på det nya 

LSS boendet och få mer information om verksamheten.  

Dessa frågor tar vi vidare till berörda.  
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Det kom även fram 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.  

Här kan du läsa mer om mötesplatsernas verksamhet: Mötesplatser - Kristianstads 

kommun  

 

Bredbandsfrågor 

Hur är status för utbyggnaden av bredband mellan Färlöv och Önnestad? 

 

Svar: När det gäller den sträckan så finns det inget projekt där idag. Men vår 

projektavdelning på C4 Energi ser över de få områden i kommunen som ej har fiber idag.  

 

Bostads- och utvecklingsfrågor 

Enligt uppgift så finns endast en byggklar tomt kvar i Färlöv. För att bibehålla skola, 

barnomsorg, affär och bibliotek så behövs fler boende i samhället. Har eller kommer 

kommunen att anskaffa/iordningställa/planera för fler tomter för småhus i Färlöv? Detta 

trots att vi inte är en bas ort.  

I närheten till golfbanan har kommunen nu i höst färdigställt en hundrastplats. I samband 

med detta så fick ett fotbollsmål stryka på foten. När vi nu hoppas att fler barnfamiljer väljer 

att bosätta sig i Färlöv, så ser vi självklart att det andra målet också kommer på plats. Inte 

lika kul att bara spela mot ett mål!  

 
Svar: Det har getts ett uppdrag om att titta på en ny detaljplan som inkluderar fd 

Färlövsparken och det området som ligger sist på den nybyggda vägen. Arbetet med 

detaljplanen har precis påbörjats och det kommer att ta minst två år innan vi har en ny 

detaljplan klar för området. Därefter ska området byggas ut så räkna med tidigast 2025 

kan något bli byggklart i området.  

Vilken typ av bostäder det blir är för tidigt att spekulera i. 

Övrig information: Gula villan i skolkvarteret, har för närvarande inte någon hyresgäst. 

Kommunen kan inte sälja den, däremot hyra ut den om inte skolan behöver den.  

Det finns byggklara tomter som ägs av Araslövs golfbana och Everbring/Tillman. Om 

kartan stämmer så är det bortåt 20 tomter som inte är bebyggda. Tomterna ligger på 

Björkekullsvägen, Skiftesvägen och Araslövsvägen. 

Diskussion om exploatering av fastigheter i Torsebro kom upp. 

 

Svar: Kommunen äger ingen mark i Torsebro, så någon kommunal exploatering är inte 

https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/motesplatser/
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/motesplatser/


3 (6) 

 

aktuell.  

 

Biblioteksfrågor 

 
Fråga om biblioteket i Färlöv ska stängas?   
Svar: Det är inte aktuellt att biblioteket ska stängas.    
 

Lekplats, utegym och Boulebana 

 

Vad händer med lekplatsen vid torget på Gunders väg/Henningsbergsvägen i Färlöv? De 

behöver rustas upp. 

Svar: Det ligger i planen att under 2022 rusta upp aktuell lekplats.  

Fråga om det ska anläggas ett utegym vid någon av lekplatserna på antingen 

Almhagavägen eller Regins väg?  

Svar: Vi har många förfrågningar om utegym på olika platser. Park- och 

lekplatsprogrammet Färlöv hade vi 74st svarande på enkäten. 5st av dessa önskade 

utegym (varav 2st på Regins väg, 1st på Torget, 2st ospec. plats).  
Kultur- och fritidsförvaltningen har inte i närtid plan för ett utegym i Färlöv. De senaste 

åren har upprustning av befintliga lekplatser prioriterats framför att bygga nya utegym.  

Fråga/önskemål: att kommunen iordningsställer boulebanan på Vinnö IP.  

Svar: Vinnö IP är en föreningsdriven anläggning så det är föreningen och styrelsen som 

behöver få frågan. Kultur- och fritidsförvaltningen informerar föreningen att frågan 

kommit på mötet. 

Fritidsfrågor 

Önsemål om en iläggningsplats för fritidsbåtar i Torsebro så att möjligheten ges att kunna 

åka ut på vattnet på denna sida av Araslövssjön.  

Barn- och utbildningsfrågor 

Färlövskolan renoveras för närvarande på grund av fukt-och mögelskador. De elever som 

drabbas då de inte kan vara i sina klassrum transporteras till Wendes.  

Frågor kom hur det går för dessa elever. 

 

Svar: lärarna är fantastiska och den garanterade undervisningen tillgodoses, men det är 

slitsamt med allt bussåkande mellan både Färlöv, Önnestad och Wendes. Det gör 

samarbetet mellan lärarna lidande samt att antalet konflikter mellan elever ökat i takt 

med den otrygghet som flytten inneburit av oreda i sedan tidigare givna rutiner.  
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Det fördes även en diskussion och frågor om allmän förskola och påtryckning från 

vårdnadshavare, att alla borde få välja vilka tider som ska erbjudas för detta. Väldigt olika 

mellan kommuner men också inom kommunen finns det skillnader.  

Belysningsfrågor 

 

Inkommen felanmälan på gatlamporna på Sparvgatan i Färlöv. De tänds och släcks om 

vartannat. 

Svar: En felanmälan är upprättad till entreprenören.  

 

Skötselfrågor 

 

Synpunkter på att det tar alldeles för lång tid för snöröjningen generellt i Färlöv, att 

komma ut och skotta.  

Det upplevs problem med att det är mycket Råkor i området.  

Svar: Kommunens skyddsjägare är underrättade och kommer att se över detta.  

Det har gjorts en större skogsröjning i Färlöv. Generellt var de boende nöjda men en del 

synpunkter på att det fortfarande fanns kvar grenar och stammar som lämnats kvar kom 

in. Det önskades att det togs bort. 

Svar: En del grenar och stammar lämnas medvetet kvar och det görs för att bevara 

mångfalden i naturen. Synpunkten är även överlämnad till kommunens markförvaltare.  

 

Information gavs om att när skogsröjningen gjordes körde skogsmaskinerna sönder 

Åbyvägen. Det undrades när det skulle återställas? 

Svar: Åbyvägen är en enskild väg. Ärendet är överlämnat till kommunens markförvaltare.  

Önskemål om att det sätts upp papperskorgar och hundlatriner vid norra infarten till 

Bjärlöv.  

Mycket beröm för uppförandet av den nya hundrastgården. Men det önskades att 

stubbarna som står kvar jämnas med marken alternativt tas bort. 

Svar: Synpunkten är vidarebefordrad till driftansvariga.  

 

Vatten och avloppsfrågor  

Tidplanen för kommunal Va-utbyggnad i Torsebro kom upp på mötet.  

 

Svar: Torsebro ligger i nuvarande verksamhetsplanering idag men Torsebro är inte 

planerad för kommunal-Va-utbyggnad för närvarande.  

 

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor 
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Synpunkter som är Kommunens ansvar 

 

Önskar fartdämpande hinder på Hamiltons väg (efter Torsebrovägen). Mycket 

hästtransporter och många andra fordon då det är byns stora genomfartsled. Det går ofta 

fort och väldigt få håller på högerregeln. Enkelriktat på Börje Trolles väg utanför skolan/ 

förskolan. Vägen är hårt trafikerad i samband med hämtning/ lämning och många bilar står 

mot färdriktningen och det är väldigt trångt att passera när det kommer bilar från båda 

håll.  

 

Svar: Hamiltons väg Trafikmätning av hastighet på vår del av vägen är inplanerad till 

våren 2022. Kan inte säga om de finns något hastighetsproblem som kräver fysiska hinder 

utan mätning.  

Börje Trolles: Önskemål om att enkelrikta gatan och att det är parkeringsproblem vid 

avsläpp och upphämtning av barn.   

 

Svar: Vi är restriktiva med att enkelrikta gator. Ena sidan är 4,5 m + motlut på ena sidan. 

Den andra sidan är begränsad med spikad kantsten. Problematik som denna kan sällan 

byggas bort och enkelriktat skulle troligen leda till ökade hastigheter på sträckan snarare 

än att stävja problemet som är en ren beteendefråga.  

 

Angående parkeringsproblemen som upplevs, behövs det göras en trafikutredning för att 

se om det går att göra något åt problemet.  

 

Synpunkter som är Trafikverkets ansvar 

Önskemål om en bättre utsmyckning av rondellen i Bjärlöv 

 

Gång- och cykelvägar 

Många synpunkter på Gång- och cykelvägar hade inför mötet kommit in. Och även under 

mötet fördes dessa synpunkter fram. Irritationen är stor  över att det inte finns någon 

Gång- och cykelväg och många vittnade om att de nu tvingas gå utmed väg 19, vilketär en 

stor risk.  

 

”Det gäller Torsebro Och cykelvägen som slutar vid Stridsvagnsvägen Och alla som skall till 

sjukhuset - Hammarskola mm måste cykla en liten bit på 118 med livet som insats till 

Rödaledslagerhus där det startar en ny cykelväg på rätt sida dessutom - men som det är idag 

måste cyklisterna kors 118 2 ggr för att cykla på rätt sida av vägen” 

”Önskar att ni tidigarelägger byggstarten av cykelväg mellan Färlöv och Kristianstad. Ingen 

rolig väg att cykla på då du får cykla ute i trafiken på en hårt trafikerad riksväg där det 

oftast går fortare än de 70 km/h som är gällande hastighet” 

”NÄR FÅR VI CYKELVÄG, FÄRLÖV till HÄRLÖV??? Vägen är mycket hårt trafikerad” 
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Svar: Det är inte kommunen som bestämmer utbyggnaden av Gång- och cykelvägar utan 

det gör Trafikverket. De har beslutat i sin regionala transportinfrastrukturplan att under 

perioden 2027-29 komma igång med bygget av Gång- och cykelväg mellan Färlöv och 

Härlöv.  

Här kan du läsa mer om Gång- och cykelvägsutbyggnaden i Skåne: 

cykelvagsplan_for_skane_2018-2029.pdf  

 

En fråga som ställdes var om det är möjligt att använda den gamla tågrälsen som idag inte 

används till att göra en cykelled. 

 

Svar: Då tågrälsen tillhör Trafikverket så kommer vi informera dem att synpunkten 

kommit upp på dialogmötet.   

 

Skydd- och säkerhetsfrågor:  

Utifrån världsläget kom blev det diskussion om skyddsrum under mötet. Kommunen är 

inte ansvariga för skyddsrum utan det är MSB som är ansvarig myndighet. Mer om 

skyddsrum och dess funktion finns att läsa här. Frågor och svar om skyddsrum (msb.se)  

 

 

 

 

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/cykelvagsplan_for_skane_2018-2029.pdf
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

