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Fredrik Lager

Dialogmöte för Österslöv, Ekestad, Fjälkestad, Balsby och
Roetved I Österslövs Bygdegård 2021-11-08
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Katarina Honóre och Annelie
Fält Simonsson
Tjänstemän: Maria Bendz & Irene Steimer, omsorgsförvaltningen Emma Lindell och Marie
Ohlander Barn och utbildningsförvaltningen, Jonas Schrevelius & Jimmy Björk
Tekniska förvaltningen, Amanda Björk Medborgarcenter, Ylva Rosander, Mark och
exploatering, Peter Sonnsjö, Arbete och välfärd, Cecilia Hammarberg, Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulrika Cedell, Kultur och fritidsförvaltningen, Ulrika
Fasth och Fredrik Lager, Tillväxtavdelningen och Ludwig Hilbertsson, 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.

Bredband
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
Mer information samt tidsplan kommer att presenteras på C4 Energis fiberkarta.
https://www.c4energi.se/privat/fiber/fiberkartan/

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
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Trafikfrågor i allmänhet och om hastighetsfrågor diskuterades. Det upplevs generellt att
bilister håller allt för hög hastighet. Framförallt på Arkelstorpsvägen genom Balsby och
Österslöv men även på Fjälkestadsvägen. Där vill boende se en förändring av
hastigheten. Generellt kan man säga att om man upplever att det körs för fort hänvisar vi
att kontakt tas med polismyndigheten för att föra fram 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.
Synpunkter som är Trafikverkets ansvar:

Det fördes även fram önskemål om övergångsställe på Arkelstorpsvägen. Detta är en
synpunkt som kommunen vidarebefordrar till Trafikverket då de är ansvariga
trafikhållare för Arkelstorpsvägen
Önskemål om att få sänkt hastighet på Röetvedsvägen
Det önskas hastighetsdämpande åtgärder på Moltareliden både på 70 och 50 km/hsträckan
Synpunkter som är Kommunens ansvar
Det önskas fler hastighetsdämpande åtgärder längs Balsby sjöväg. Idag finns här två
farthinder på denna väg
Synpunkter som är Region Skånes ansvar

Önskemål om ordentliga busshållplatser på båda sidor om Arkelstorpsvägen i Balsby.

Skötselfrågor
En hel del som önskar att vi ser över träden längs banvallen runt Österslövs skola
Svar: driftledare på Norra området har redan pratat med Skogssällskapet som ska ut och
röja där i vinter.
Beröm för skötsel av parkytor och underhåll av banvallen

Belysningsfrågor
Önskemål om belysning mellan Segrells väg och badplatsen i Balsby.
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Det kom ett önskemål om att man ska behålla belysningen på Håstadsvägen.
Svar: Belysningen kommer att finnas kvar på Håstadsvägen.

Anläggningsfrågor
Nu när det grävs el på Kälkestadsvägen tycker boende där att man borde kunna lösa VA
samtidigt

Ekestads badplats
Ekestads badplats har blivit mer och mer populär på senare år och marknadsförs av
kommunen bland alla andra badplatser. Badplatsen har fram till i år städats av
"Föreningen för Ekestads Badplats", men föreningen sade upp skötselavtalet i våras.
Besökstrycket är för högt och vi mäktar inte med det längre. Föreningen vill att
kommunen tar över men har inte fått något besked om hur det blir. En
överenskommelse med kommunen som garanterar att kommunen kommer att ha kvar
badplatsen och sköta den önskas.
Svar: Kommunen jobbar vidare med annan part för framtida skötselavtal precis som på
flertalet andra badplatser. Arrendet är en separat fråga som kommunens markförvaltare
tittar på.
Båt och flotte är ju redan ert ansvar så där ser vi inte att något förändras. Angående
förråd och övrigt ska kommunen och ni säkert kunna hitta en lösning men det får vi
återkomma till längre fram.
Badplatsen i Balsby
Synpunkt på att parkeringen vid badplatsen i Balsby är för liten.
Önskemål om att vakterna vid badplatsen i Balsby ska vara kvar

Kultur- och fritidsfrågor
Önskemål om en iläggningsplats för fritidsbåtar i Torsebro så att det går att åka ut på
vattnet på den sidan också av Araslövssjön
Personalen från förvaltningen fick frågor på den nya skolan/förskolan i Österslöv som till
exempel när den planeras att stå färdig samt om det blir fullstor sporthall eller 3/4
storlek.
Svaret är att tidsplanen just nu är att den nya skolan ska stå byggd hösten 2024 och ska
byggas ihop med befintlig förskola (som renoveras) så att allt finns under samma tak
(förskola, F-3 och 4-6). Vi visade ritningar över ute- och innemiljö. Beslut om storlek på
sporthallen är ej fattat av politikerna än men kommer att göras inom närtid.
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Mark- och exploateringsfrågor
Det inkom frågor om nästa etapp för detaljplanen i Balsby längs med Arkelstorpsvägen.
En extern exploatör har under hösten tagit upp arbetet igen och etapp två förväntas
kunna starta med utbyggnad av allmän plats under 2022.
Ägaren av marken där parkeringen till Ekestads badplats ligger vill upprätta ett
skötselavtal med kommunen.
Balsby SK arrenderar mark av kommunen där de främst avser två ytor för
fotbollsplaner. På mark mellan planerna (men inom arrendeområdet) ligger en
kioskbyggnad (två ihopskruvade bodar) som används till just kiosk. Frågan är vem den
tillhör? Den är i risigt skick och föreningen skulle vilja rusta upp den för att få till
ytterligare en bra yta för framtid arrangemang.
Svar: Kommunens Tekniska förvaltning och mark- och exploateringsavdelningen har
tittat på detta och vad vi kan se är att byggnaden tillhör Balsby SK och har troligtvis
upprättats mellan 1975-87.
Utifall det görs justeringar på befintlig byggnad eller bygga nytt krävs bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsfrågor
Frågor om den planerade solcellsanläggningen i Karsholms fure. Oro inför att skog för
närrekreation försvinner, liksom oro för djurlivet där. Även andra frågor kring risk för
grundvatten, negativ förändring av landskapsbild med mera. På mötet informerade
kommunen om vad länsstyrelsen väger in i sin prövning och hur processen går till.
Kommunens roll är endast som samrådspart och att bygglov prövas för
transformatorstationer
Flera frågor om före detta Konservfabriken, bilverkstaden i Österslöv. Risk för
markföroreningar som sprider sig m.m. Enligt närboende är den igång fortfarande trots
att uppgift lämnades till miljö- och hälsoskydd för ett par år sedan att den lagts ner.
Uppgift att verksamheten ska flytta till en gård framöver. Miljö- och hälsoskydd
kommer att göra tillsyn och kolla upp hantering liksom risk för markförorening m.m.
innan den eventuellt flyttas. Även fråga om fallfärdiga hus som förmedlas till bygglov,
som har ett aktivt nedskräpningsärende där
Landöns camping hade frågor om avloppsanläggningen och dricksvattenanläggningen.
Har svarat kort om aktuella ärenden på miljö- och hälsoskydd liksom förmedlat kontakt
till specialisthandläggare
Det inkom även ett ärende som berör bygglov respektive planavdelningen.
Tomarps gård, detaljplan där genomförandetid gått ut. Fråga om bostäder kan byggas
där nu.
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Svar från planavdelningen: Planen fortsätter gälla tills man ändrar den.
Genomförandetiden innebär bara att planen inte kan ändras inom den tiden
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.

