
MINNESANTECKNINGAR 1 (4) 

2021-11-17  

 

 

 

Fredrik Lager 

Dialogmöte för Vä/Öllsjö, Ovesholm, Skepparslöv, Mosslunda 

och Nöbbelöv 2021-11-17 

Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Katarina Honoré och Carl-Henrik 
Nilsson 
 
Tjänstemän: Karin Hansson, Omsorgsförvaltningen Cecilia Bagan och Carina Lindell, Barn 
och utbildningsförvaltningen, Jimmy Källström, Ulrica Åkesson, Jimmy Björk, Rickard 
Wilhelmsson och Henrik Wester, Tekniska förvaltningen, Linda Andersson 
Medborgarcenter, Marie Thiman, Mark och exploatering, Ann-Christin Bjerrehus, Arbete 
och välfärdsavdelningen, Tommy Danielsson och Helen Schrevelius, Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulrika Cedell och Henrik Alvesson, Kultur och 
fritidsförvaltningen, Pia Mastenstrand, Kommunikationsavdelningen och Anders 
Johansson och Fredrik Lager, Tillväxtavdelningen, Bobby Bengtsson C4 Energi. 
 
Ett 25-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/   

https://www.c4energi.se/privat/fiber/fiberkartan/
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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 och fick frågor om hur man kan bli 

kontaktperson eller familjehem och vad det innebär. 

 

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor 

 

Trafikfrågor i allmänhet och om hastighetsfrågor diskuterades. Det upplevs generellt att 

bilister håller allt för hög hastighet. 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: 

 

Önskemål om viltstängsel längs nya vägsträckan av E 22.  

Höga hastigheter på Källundavägen. Önskemål därför om separerad Gång och Cykelväg, 

och att fartkamera, hastighetsdisplay, farthinder etc. sätts upp.  

Synpunkter som är Kommunens ansvar 

klagomål på att det finns för många hastighetsdämpande åtgärder i Vä och Öllsjö. Det är 

svårt att ta sig fram med traktor när det är vägbulor och skyltar med betongfötter gör att 

det blir trångt. 

Klagomål på att Annedalsvägen inte är tillräckligt bred. Svårt när man möter lastbilar. 

Det finns en rejäl sättning i asfalten på Skärdalsvägen-Friesiska vägen. 

Notis: Driftledaren på Västra området har fått denna för inventering. 

 

Synpunkter som är Region Skånes ansvar 

 

Det behövs Byte av de gamla bussarna, de för ett väldans liv, varför ska bussarna gå inne 

bland villor och bostäder, man kan ju inte sitta i trädgården och samtala med folk när dom 

kommer var tionde minut 
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Gång- och cykelväg 

Information om gång-och cykelvägen som ska anläggas mellan Vä till Ovesholm. Byggstart 

sker under 2025. 

Frågor kring skötsel av Gång- och cykelväg på Vä 2:111 och Vä 2:103. Om det finns någon 

överenskommelse kring vem som ska sköta den.  

Svar: Ligger som undantag att kommunen ska sköta den. Så det kommer vi göra.  

Sköldvägen är i dåligt skick. Behöver fyllas på med grus. Ligger som enskild väg, men den 

del som tillhör GC i tidigare ärende ingår i ett undantag där vi sköter vägen.  

Svar: Driftledaren på Västra området har fått denna synpunkt.  

Önskemål om en gång- och cykelväg längs Estrids väg som ger en snabbare väg till 

Liviushallen för barn och ungdomar som ska ta sig dit.  

Notis: Mark- och exploateringsavdelningen tar med sig denna fråga.  

 
Skötselfrågor   
 
Synpunkt angående gångbron ”Amaliabron” bakom sommarro 

Bron är ofta väldigt hal att gå på. Regn, löv och när det snöar och blir spårig. önskemål 

att det sätts upp någon ledstång att hålla i eller byter ut räckena. Broräckena som är där 

nu är lite för höga och för breda/tjocka att hålla i. 

Sikten är för dålig vid cykelvägen in mot Öllsjö park från Lerkärlsvägen. Är vår häck som 

skymmer sikten. Återkommande ärende.  

Svar: Vi har skurit ner den rejält redan. Görs ingenting just nu, men vi har den med oss. 

Klagomål på skötseln vid Kyrkoruinen i Gamla Vä.  

Notis: Vi kommer ta upp detta med Länsstyrelsen som beställer skötseln av oss. 

Hallarödsvägen/Folkvandringen- skymd sikt vid scoutstugan. Önskemål om att det ses  

över och att buskage (del på scoutstugans tomt) tas ner. 

Svar  Driftledaren tittar på den. Vi brukar ta lite på buskaget då och då. 

 

Belysningsfrågor   
 

Önskemål om mer gatubelysning vid Öllsjö parken, på grusgången mellan Lerkärlsvägen 

och Hardeknuts väg. Parken i Vä (planeternas väg) och Gorms väg mot fritidsgården. 

Dessa platser upplevs som mörka och otrygga. 
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Va-frågor   

Information om att vi i kommunen ibland har problem med svavelväte i de längre 

överföringsledningarna för avlopp. Det gäller särskilt den långa avloppsledningen som går längs 

E22 från Nöbbelöv, längs Vä, Öllsjö, Helgedal och Hedentorp fram till det centrala 

reningsverket. För att minska riskerna för boende i områdena och för dem som arbetar med 

avlopp så har ledningsdimensionerna justerats, larmsystem och backventiler har installerats och 

en doseringsstation för motverkande kemikalier har anlagts. Vi för dessutom dialog och 

bedriver utvecklingsarbete med de industrier som är anslutna till ledningen. 

Mer om detta arbete finns att läsa här: https://www.kristianstad.se/svavelvate  

En inkommen fråga där frågeställaren undrar hur vattnet dras in i Torebrolyckan 13. 

Tidigare har vattnet dragits från Ringelund och snett under Mansdalavägen. 

Produktionsavdelningen har fått uppdraget att kolla upp hur vattnet är draget idag 

 

Kultur- och fritidsfrågor  

 

Information om kommunens biblioteksverksamhet.  

Miljö- och hälsoskydd och bygglovssfrågor 

Diskussion om alkoholtillstånd för kommunens mötesplatser 

Medborgare undrar om där är något bygglov på planket längs Kung Knuts väg i utfarten 

från Erik Menveds väg. Planket är i väldigt dålig skikt och utgör en trafikfara 

Arbete och välfärdsfrågor 

En ökad skadegörelse har tyvärr konstaterats på Vä- och Öllsjöskolan. Information i 

ärendet gavs. Förvaltningen har kontinuerlig dialog med polisen och skolan varje vecka 

Kommunens fältgrupp och trygghetsgrupp prioriterar närvaron i området. 

Utifrån den uppkomna situationen har det även satts in extra föräldramöten till 

vårdnadshavare för att informera om situationen.   

Mark- och exploateringsfrågor 

Representant från planavdelningen informerade om de utbyggnads- och detaljplaner 

som kommunen har för området.   

Presentationen läggs som separat bilaga. .  

 

 

 
 

 
 
 

https://www.kristianstad.se/svavelvate


Öllsjö
Vä

Här är vi

Nya föreslagna byggrätter 
vid Mansdalavägen i Vä.

Nytt bostadsområde



Planförslaget:

• Bostadsändamål

• Flera olika typer av bebyggelse

• Våningsantal

• Månvägen förlängs

• Ny förändrad vändplats

• Tillfart Planeternas väg

• Gångvägar/Stigar/Gång- och cykelväg

• Naturområde

• Stenmurar 

• Naturvärdesinventering

• Arkeologiska insatser

• Miljöteknisk markundersökning

• Ny bullerberäkning

• Tidplan

Exempel över hur området kan bebyggas



Ny föreslagen 
ÄNDRING AV 
ÖVERSIKTPLAN
FÖR KRISTIANSTAD STAD

Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen är inte 
bindande men ska ge vägledning för 
beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur 
den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras.

Nytt förslag till ändring av 
översiktsplan för Kristianstad stad 
avser antas av kommunfullmäktige 
innan årsskiftet. 
Tidshorisont fram till år 2037 (16år).



Ny föreslagen 
ÄNDRING AV 
ÖVERSIKTPLAN
FÖR KRISTIANSTAD STAD

I Vä och Öllsjö pekas nya områden ut för 
stadsbyggd, lättare verksamheter samt 
föreslår förtätning av befintlig stadsbyggd 
och handelsområde. Även ett nytt stråk 
för gång- och cykeltrafik genom Öllsjö/Vä 
pekas ut i enlighet med Trafikplanen som 
antogs år 2019. 

Planområdet
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