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Fredrik Lager 

Dialogmöte för Fjälkinge, Kiaby, Ivö, Barum och Bäckaskog på 

Bäckaskogs slott 2021-10-18 

Närvarande: Politiker: Pierre Månsson och Anders Tell 
 
Tjänstemän: Jimmy Källström, Ulrica Åkesson och Kajsa Björklund, Tekniska 
förvaltningen, Eva-Marie Hagström, Ella Ekenberg, Fredrik Lager, Victor Bernhardsson 
och Linda Andersson Kommunledningskontoret, Irene Steimer, Omsorgsförvaltningen, 
Åsa Gerthsson-Nilsson och Charlotte Olander, Barn & Utbildningsförvaltningen, Lars 
Jennfors, kultur och fritidsförvaltningen, Pål Sander, Arbete och välfärdsavdelningen och 
Bobby Bengtsson, 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 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.  

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 och anhörigstöd.  

 

Bostads- och utvecklingsfrågor 

 
Diskussion om vad som händer med villatomterna i Bäckaskog, Skogen har avverkats 

men inget har skett? 



2 (5) 

 

Svar: Fornlämningar har upptäckts i området. Arkeologisk förundersökning är 

genomförd. Många och omfattande fornlämningar har konstaterats. Stora kostnader att 

undersöka och gräva bort dessa. Kommunens mark och exploateringsavdelning har fått 

ett uppdrag att titta på hur vi ska hantera områden där exploateringskostnaderna är 

väldigt höga jämfört med tomtpriserna.  

 
Östra Fjälkinges Framtid 
 
Inför dialogmötet hade kommunen fått en fråga med anledning av dragningen av 

sträckan Fjälkinge- Gualöv på väg E22 ska byggas om till motorväg. 

Boende i Östra Fjälkinge är oroliga att trafikbullret i Östra Fjälkinge kommer att öka 

och att trafiken på gamla vägen kommer att öka.  

Enligt frågeställaren vil kommunen att motorvägen ska följa nuvarande vägs sträckning 

anser de att kommunen därmed vill att Östra Fjälkinge ska tyna bort.  

De undrade också varför kommunen avslagit det förslag till sträckning som var söder 

om skogen om all bebyggelse 

 

Frågan togs upp i plenum och kommunens representanter utryckte att initialt ville även 

kommunen ha en annan stäckning men utifrån de kulturella och naturvärdena ansågs 

den sträckning som följer befintlig väg vara den mest lämpade.  

 

Bredband/fiber och solceller 

 

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. 

 

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/   
 
Den planerade solcellsparken i Karsholms Fure togs upp. Boende i området är oroliga 

för att det skall innebära att skogen skövlas och det kommer att innebära stora 

förändringar för djur- och växtlivet.  

De undrar om kommunen har något veto mot detta och vad kommunen kan göra.  

 

Här finns mer att läsa om vilken prövning som krävs för solcellsanläggningar.  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.15ddfd0e16ed55d34798ae8/15764884220

69/Informationsblad%20om%20solceller%20p%C3%A5%20marken%20i%20Sk%C3%

A5ne.pdf  

 

Kultur- och fritidsfrågor 

https://www.c4energi.se/privat/fiber/fiberkartan/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.15ddfd0e16ed55d34798ae8/1576488422069/Informationsblad%20om%20solceller%20p%C3%A5%20marken%20i%20Sk%C3%A5ne.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.15ddfd0e16ed55d34798ae8/1576488422069/Informationsblad%20om%20solceller%20p%C3%A5%20marken%20i%20Sk%C3%A5ne.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.15ddfd0e16ed55d34798ae8/1576488422069/Informationsblad%20om%20solceller%20p%C3%A5%20marken%20i%20Sk%C3%A5ne.pdf
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En diskussion om kommunens fritidsbank och vad föreningar och även privatpersoner 

kan göra om de har sport- eller friluftsutrustning som de kan tänka sig att skänka bort.  

Kommunen har nu startat en fritidsbank, där vi tar hand om utrustningen och lånar ut 

gratis till alla som vill röra på sig. Om du vill bidra, lämna dina prylar i den gröna lådan 

i entrén på Rådhus Skåne. 

Information om att konstgräsplanen på Fjälkinge IP kommer att bytas ut i maj- 2022.  

 
Hundlatriner 

Önskemål om hundlatrin på Boddasträdet samt på Ivö 

 

Svar: Enligt ordningsföreskrifterna. (utanför planlagd parkmark och det finns en 

hundlatrin inom 500 meter kommer inte kommunen att placera ut någon hundlatrin   

Eftersom hundägarna skall plocka upp efter hunden på anlagd parkmark har 

Kristianstads kommun placerat ut hundlatriner inom dessa områden. Avståndet till ett 

hundlatrinkärl eller närhet till ett naturområde (områden som inte är parkmark, dvs. 

ängsliknande områden, skogsområden, själva definitionen på natur är att det är 

vildväxande), inte skall vara längre än 500m med hundlatrinkärlet som mittpunkt i en 

cirkel.  

Hundlatriner placeras i regel aldrig ut där det inte finns anlagd parkmark. Där är det 

meningen att det skall ligga kvar och återgå till naturen. Se följande länk till kartan där 

du kan klicka i filtret hundlatriner för att se hur de är placerade 

https://kartor.kristianstad.se/kristianstadskartan/ 

 

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 att det röjs upp vid smedjan i Kiaby. Smedjan har nu stått och förfallit i 

ett antal år.  

Svar: Ärendet är ett aktivt tillsynsärende som hanteras av bygglovsavdelningen. Ärendet 

är juridiskt komplicerat. Personerna bör ta kontakt med bygglov för att uppdatera sig 

kring statusen.  
 

Belysningsfrågor 

 

https://kartor.kristianstad.se/kristianstadskartan/
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Synpunkt på att det måste gå fortare för kommunen att komma ut till Ivö och laga 

belysningen på kommunens vägar när belysningen gått sönder.  

Felanmälan togs på mötet att gatubelysning i Amerikaområdet inkom på mötet.  

 

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 vägen.  Frågor om belysningen och släntklippning längs vägen diskuterades 

också.  

 

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 de övriga önskemålen har inte kommunen rådighet i att göra förändringar 

på dessa vägar då Trafikverket är väghållare. Vägar som Trafikverket har rådighet över 

delger vi de inkomna synpunkterna till efter mötena.  

De vägar som kommunen är ansvarig för kommer Tekniska förvaltningens trafikenhet 

att se över.  

Här följer en lista på de diskussioner som fördes.  

Synpunkter som är Trafikverkets ansvar: 

 

Avstängningar/trafikarbete vid Kumlevägen 

 

Kiaby namnskylt vid Kiaby kyrkomur är stulen. Det framfördes önskemål om att den 

ersätts med en ny.  

Synpunkter på att hastigheten är för hög på Gamla vägen i Fjälkinge och att det 

dessutom är mycket tung trafiks om går där och förstör vägen.  

 

En hel del synpunkter lyftes på mötet angående att ombyggnaden i samband med den 

nya cykelvägen som anläggs mellan Fjälkinge och Bäckaskog är utförd under all kritik 

med framförallt dålig information, förskjuten tidsplan och avspärrningar som skett utan 

förvarning. 

Svar: Det är inte Kristianstads kommun som utför det arbetet, utan Trafikverket. Men 

kommunen har samordnat, så det inte behöver grävas upp senare, och lägger nu även 

ner vatten och avlopp där. Då används hela vägbredden i stället för delar av den, men 

kommunen slipper att gräva upp där om ett tag igen 
 

Stängsling längs järnvägen 

Information om att Trafikverket ska stängsla i Skåne under 2022. Bäckaskog finns med 

bland de sträckor som är inventerade, möjligen även Fjälkinge. Trafikverket har ännu 

inte sammanställt exakt vilka sträckor som kommer att ingå. Mer info om stängsling 

finns att läsa här. Stängsling längs järnvägen - Trafikverket  

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/stangsling-langs-jarnvagen/
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Gång- och cykelvägar 

 

På dialogmötet framfördes det synpunkter och önskemål om cykelväg från Kiaby till 

Fjälkinge alternativt från Kiaby till Bäckaskog som kopplas på till Fjälkinge samt på 

sträckan längs med Fjälkingevägen, mellan Nosaby och Fjälkinge. 

 

 

 

 

 


