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Fredrik Lager 

Dialogmöte för Önnestad, Norra Strö, och Ullstorp på 

Önnestads Folkhögskola 2022-04-27 

Närvarande: Politiker: Peter Johansson, Karl Gemfeldt, Anders Tell, Carl-Henrik Nilsson 
och Christina Borglund 
Tjänstemän: Jonas Schrevelius Tekniska förvaltningen, Fredrik Lager, Marieth Johansson 
och Linda Andersson, Kommunledningskontoret, Jeanette Petersen Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Carina Kier, Omsorgsförvaltningen, Helena Persson 
Damgaard, Barn & Utbildningsförvaltningen, Ann-Christin Bjerrehus, Arbete och 
Välfärdsavdelningen Jan Svensson och Ludvig Hilbertsson, C4 Energi 
 
 

Ett 50-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 

 

Här följer en sammanställning av de tankar, idéer, diskussioner och synpunkter som 

framfördes. 

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.  

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. Framförallt undrade folk hur statusen för utbyggnaden av 
bredband mellan Önnestad och Färlöv? 
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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. 
Det beror på att 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/   

 

Barn och ungdoms och skolfrågor 

 

Det finns fotbollsmål uppsatta på gröningen mitt emot den nya lekplatsen 

(mantalsvägen). Men dom saknar nät. Hade varit väldigt trevligt om man kan fixa detta. 

Svar: Gällande önskemål om nät på fotbollsmålen så är det inget vi generellt har på 

offentliga platser eftersom de ofta utsätts för skadegörelse och kräver mycket underhåll 

och tillsyn. 

 

Det finns ett starkt önskemål om en fritidsgård i Önnestad, för att ungdomarna ska få en 

meningsfull fritidssysselsättning. Ungdomarna ger uttryck att det inte finns något att 

göra. 

Svar: Kultur- och fritidsnämnden har ett avtal med Kristianstads Fritidsgårdsforum 

(KFGF), som därmed har ett kommunalt uppdrag att stå för kommunens samlade 

fritidsgårdsverksamhet. Föreningen är alltså mer eller mindre helt kommunalt 

finansierad. I dagsläget har föreningen verksamhet på nio fritidsgårdar i kommunen och 

en finansiering som är stor nog för att klara det uppdraget. Så här står det bland annat i 

avtalet: 

https://www.c4energi.se/privat/fiber/fiberkartan/
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Vi förstår att det kan finnas en önskan om en fritidsgård i Önnestad, och i sak är det 

KFGF som via avtalet med kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att fundera kring 

var fritidsgårdsverksamheten bäst bedrivs, utifrån givna ekonomiska ramar.  

Utifrån nuvarande ekonomiska ramar innebär en etablering av fritidsgårdsverksamhet i 

Önnestad att nuvarande verksamhet på övriga ställen i någon mån behöver förändras.  

Kultur- och fritidsfrågor 

 

Önskemål om ett utegym i Önnestad 

Önskemål om att ”dammen” i Önnestad får ett formellt namn.  

Trivselfrågor 

 

Önskemål att man rustar upp grillplatsen vid "dammarna" i Önnestad. (kring 

Bockebäcken) och även stigen dit.  

Cementröret där har varit sprucket länge. Platsen är välbesökt inte minst från omsorgens 

mötesplatser. Dom får ta med sig en egen grill när dom är där. Önskar att man rustar 

upp och fixar en bra grill. 

Svar: Driftansvarig känner till att grillröret är sönder. Tyvärr har vi haft återkommande 

problem med skadegörelse på platsen vilket gjort att vi avvaktat med åtgärd. Men 

grillplatsen kommer nu att återställas.  

Önskemål om att en hälsostig anläggs vid dammen.  
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Utvecklings och Mark- och exploateringsfrågor 

 

Det var stort intresse och många frågor kring detaljplanen och det nya bostadsområdet 

som planeras söder om stationen.  

En revidering av detaljplanen för Önnestad har tagits fram. Syftet med revideringen är 

utveckling av Önnestad med nya bostäder, förskola, vård- och servicefunktioner i ett 

strategiskt läge nära pendeltågsstationen. I planförslaget finns det cirka 150 bostäder, 

men antalet kan variera både uppåt och neråt beroende på hustyp och lägenhetsstorlek. 

Inställningen från byborna är väldigt positiv och ville gärna vet vad som skulle byggas. 

Detaljplanen är tagen av Byggnadsnämnden och ska nu gå till Kommunfullmäktige för 

antagande. Kommer troligtvis ske under juni 2022. Därefter ska tekniska förvaltningen 

projektera och sedan bygga ut infrastruktur i form av vatten- och avlopp och gator, gång- 

och cykelvägar mm. Detta planeras till 2023. 

Området ska markanvisas, vilket innebär att byggherrar/exploatörer får möjlighet att 

lämna in förslag på vad de vill bygga för bostäder. När de lämnat in sina förslag kommer 

kommunen att välja ut några byggherrar/exploatörer som kommer bygga bostäder i 

området. Förhoppningsvis kan byggherrarna starta byggnationen under 2024. Området 

kommer att markanvisas i omgångar. 

Kommunens vision är att de ska bli blandade upplåtelseformer dvs både bostadsrätter och 

hyreslägenheter. Att bostäderna ska vara både mindre och större så att de kan möta 

medborgarnas behov och efterfrågan på bostäder.  

Det diskuterades även om en bättre livsmedelsbutik i Önnestad. Enligt kommunens 

kartunderlag ser det ut att finnas mer byggrätt för handel söder om den befintliga 

butiken där kommunen i nuläget äger marken. Dyker det upp någon intresserad handlare 

så kan de kontakta mark- och exploateringsenheten för vidare dialog. 

 

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 läggs asfalt på alla de ytor där det bytts ut elskåp och asfalten skurits 

upp. 

 

Önskemål om att sättnings- och snöröjningsskador på att trottoarerna på Skolgatan längs 

folkhögskolans gräns repareras och åtgärdas och vid östra trottoaren vid biblioteket. 

Svar: Trottoarerna är Trafikverket ansvariga för och vi skickar en felanmälan till dem.  
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Synpunkter på att området kring Bockebäcken, ungefär i höjd med Önnevallen är 

igenvuxet och efter översvämning och på vissa ställen går det inte att ta sig fram på 

gångstigarna. Framför allt inte med barnvagn eller rullstol.  

Svar: Gällande promenadstråket vid Bockebäcken så kommer gångstigen renoveras.  

 

Önskemål om att fler papperskorgar sätts upp i Önnestad och även mer hundlatriner 

eller eventuell flytt av sådan. Skall finnas en inne i strövområdet. 

men eftersom stigarna är svåra och gå på används den inte. Önskvärt att den i stället 

sätts vid gång och cykelvägen utmed skolgatan vid idrottsplatsen i stället  

Svar: Driftledare på Tekniska förvaltningen i området skall titta över behovet. 

 

Synpunkt på att grönytorna i Önnestad behöver en bättre skötsel. För hur kan det 

komma sig att vi i Önnestad får vänta till de sista innan vinterns grusning städas undan? 

Barnen kan inte ut och leka med inlines, skateboard förrän långt in i maj.  

 

 

V/A-frågor 

 

Information om att görs en VA-investering på drygt 20 miljoner vid Bockebäcksvägen. 

Fråga/synpunkt på om det finns mer info om VA-utbyggnaden på Bockebäcksvägen och 

vad status är i den processen?  

Svar: Detaljprojektering pågår, vi har precis blivit klara med alla inmätningar och WSP 

håller på att färdigställa ritningarna. Nästa steg blir att fastighetsägarna kommer få ut ett 

förslag på placering av servisanslutning och LTA-pumpstation på fastigheten, troligen 

någon gång tidigt i höst. Parallellt kör vi upphandling av entreprenaden. Själva 

utbyggnaden är planerad till 2023, vet inte än exakt när det blir byggstart.  

 

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor 

 

Trafikfrågor i dess olika former kom fram på mötet. Framförallt var det många frågor och 

funderingar vad kommunen kan göra för åtgärder på 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 stämmorna.  

De vägar som kommunen är ansvarig för kommer Tekniska förvaltningens trafikenhet att 
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se över.  

Här följer en lista på de diskussioner som fördes.  

Synpunkter som är Trafikverkets ansvar: 

 

Det undrades om kommunen gjort någon trafikmätning på Byagatan efter omläggningen 

av trafiken genom Önnestad?  

Det finns en oro att det är mycket tung trafik som går genom Önnestad och att vägen 

inte är dimensionerad för detta ändamål.  

Dessutom önskades det sänkt hastighet på Byagatan förbi korsningarna Råstens-, 

Femrös och Hemmansvägen. 

 

Svar: Byagatan är statlig väg, eventuella trafikmätningar har i så fall gjorts av 

Trafikverket som är väghållare.  

Vi kan inte svara på trafikflödet eftersom vi inte är väghållare och därmed heller inte 

om det finns ett problem med hastigheten på vägen. Den satta hastigheten ligger idag på 

40km/h vilket är bashastigheten i tätbebyggt område och jag ser det som mycket svårt 

att kunna motivera 30km/h på Byagatan som är en genomfartsled. Polisen är också 

generellt tveksamma till varierande hastigheter på sträckor, då detta är svårt övervaka. 

Frågan bör ställas till Trafikverket, om det finns en befogad oro och om det finns 

trafikmätningar gjorda på sträckan.  

Eventuella fartdämpande åtgärder faller även på Trafikverkets ansvar. Vi kan gå in och 

sänka hastigheten inom tätbebyggt område men måste ha en utredning eller liknande 

underlag att stötta vårt beslut på och jag har som sagt svårt att se att vi skulle få fram 

tillräckligt med underlag för att motivera en hastighetssänkning till 30km/h, om så bara 

på vissa sträckor av Byagatan. Även polisen kan ha synpunkter vid en eventuell remiss. 

Sannolikheten är dessutom stor att Trafikverket skulle få igenom en överklagan.  

Kurvan Söder om ”39”:an är för tvär. Önskemål att en spegel sätts upp. 

Skolgatan, ingen håller hastigheten. Önskar trafikdämpande åtgärder. 

Önskemål om att förbjuda genomfart Bockebäcksvägen. 

Önskemål om övergångsställe Bockebäcksvägen norr om viadukten 

Önskemål om övergångsställe på Skolgatan från stig norr om dammen. Riktning öster 

över Skolgatan.  

 

Samåkningsparkeringen saknar papperskorgar 

 

 

Gång- och cykelvägar 
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Önskemål om att det blir bättre vägvisning förbi Önnestad om du ska cykla mellan 
Kristianstad och Hässleholm. 

 
Fråga på hur den genomtänkta anslutningen av ny Gång- och cykelväg mot Färlöv ska 
anläggas och projekteras. Viktigt att det görs på ett säkert sätt genom Önnestad och att 

den ansluter på ett bra sätt mot Gång- och cykelväg mot Kristianstad respektive 
Hässleholm.  
 

Önskas bättre underhåll av Gång- och cykelvägen och den grusade ytan mellan Femrös- 

och Råstensvägen utmed Byagatan. Gångvägen ligger cirka 10 centimeter lägre än 

omgivande gräsyta, varvid det blir översvämning. Dessutom är underhållet obefintligt. 

Synpunkt på att tyvärr är merparten av trottoarerna mycket dåliga och därmed inte 

handikappvänliga. Framförallt gäller detta Skolgatan och Byagatan.   

Önskemål om att GC-vägen utmed Byavägen, som slutar vid Klackabacken förlängs,  

Gång- och cykelvägen från byn mot Bockeboda har övergångsställen vid av och påfarter 

under väg 21, men det saknas övergångsställe när den korsar Bockebäcksvägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


