
MINNESANTECKNINGAR 1 (9) 

2021-04-19  

 

 

 

Fredrik Lager 

Dialogmöte för Tollarp, Linderöd, Äsphult, Träne, Djurröd, 

Skättiljunga och Venestad i Tollarps medborgarhus            

2021-04-19 

Närvarande:  
Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Anders Tell och Carl-Henrik Nilsson 
 
Tjänstemän: Richard Wilhelmsson, Jonas Schrevelius, Jonas Nilsson och Kajsa Björklund, 
Tekniska förvaltningen, Eva-Marie Hagström, Emelie Persson, Fredrik Lager, Jonas 
Lundgren, Victor Bernhardsson Linda Andersson, Kommunledningskontoret, Camilla 
Frostebring Omsorgsförvaltningen, Katarina Wedin, Barn och utbildningsförvaltningen, 
Ulrika Cedell och Lars Jennfors, Kultur och fritidsförvaltningen 
 
 

Ett 75-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 

 

Information gavs om kommunens nya vård- och omsorgsboende som planeras på 

Akasiavägen där inflyttning beräknas att ske under 2024. 

 

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.   

 

Hur ser kommunen på situationen med gruppboenden? Mig veterligen finns ett 

gruppboende i Tollarp och det består till större del av ett äldre klientel. Har en dotter på 
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tio år med särskilda behov och när dagen kommer att hon ska flytta hemifrån hade jag 

helst sett att hon hade kunnat bo kvar i byn hon känner till och är trygg i tillsammans med 

jämnåriga. Finns det planer på fler gruppboenden inom en snar framtid? 

Svar: Det tidigaste det skulle kunna vara aktuellt är 25/26. Inga beslut är tagna och 

projektering är inte påbörjad. Verksamheten tittar på Tollarp som en plats som kan bli 

aktuell för utbyggnad. 

Kritik fördes fram mot kommunens upphandling av daglivaruinköp. Personal inom 

hemtjänsten skall inte längre handla lokalt utan via nätbutiken Mathem, vilket irriterat de 

som berör, vilket också fördes fram på mötet.  

 

På detta möte var även representant med från fältgruppen de fick frågor om ungdomarna i 

Tollarp och om polisens närvaro samt vad Fältgruppens uppdrag är.  

Svar: Vi träffar på många ungdomar ute på kvällar och bakom Idrottshallen brukar det 

vara mycket ungdomar. Intressen av Epa traktorer är stort och vi möter många ungdomar 

som kör dessa.  

Polisen brukar även vara i Tollarp, både som vi själva har mött men även att ungdomarna 

säger det. 

Det finns ju nattvandringsgrupp i Tollarp, det tycker vi är positivt, ungdomar behöver 

trygga vuxna förebilder.  

Fältgruppens uppdrag är att jobba förebyggande och uppsökande arbete med ungdomar 

mellan 12–20 år. Följ oss gärna på vår Facebook – Tonårsföräldrar i Kristianstad.  

 

Trygghetsfrågor  
 

Enligt information har vi endast tre närpoliser i hela vår geografiskt stora kommun. På 

vilket sätt går det att påverka Polismyndigheten att öka antalet närpoliser? Skulle det vara 

möjligt att dela kostnaden för deras tjänster eller liknande i stället för att sätta in 

ordningsvakter.  

Svar: Det finns tre (fem) områdespoliser. Men områdespolis är kanske något missvisande, 

eftersom de inte har ett geografiskt område tilldelat. Det finns en polis som arbetar mer 

fokuserat med skolorna och är bland annat med på grundskolornas (7-9) 

samverkansmöten (s.k. spindelmöten) 

Två poliser arbetar mer inriktat på trafiken. Utöver det finns det två poliser som arbetar 

med polisens mobila kontor, och dessa är alltså ute på olika områden i kommunen. 

Om det finns specifika saker som man skulle vilja ta kontakt med kommun eller polis 

kring, finns även lägesbildsgruppen som träffas veckovis. Mer info finns att läsa här. 

Brottsförebyggande arbete - Kristianstads kommun   

Den andra frågan som var uppe handlar om att genomföra en trygghetsmätning om hur 

ungdomar mår på sin fritid (största delen av deras tid). Skolorna i Tollarp genomför 

https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/
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trygghetsmätningar för skolmiljön och det vore mycket bra om man kan låta ex vis 

fritidsgårdsforum att genomföra en sådan för samtliga basorter och Kristianstad olika 

delar. 

Svar: Gällande undersökningar görs det folkhälsoenkäter för barn och unga (vart fjärde år 

ungefär) och där finns möjlighet att plocka ut statistik för det skolområde som Tollarp 

tillhör. Men om det finns en förfrågan till fritidsgårdarna bör den ställas till Kristianstads 

fritidsgårds forum KFGF - Kristianstads Fritidsgårdsforum  

 

Kulturfråga 

 

En inkommen synpunkt på att skyltarna angående järnvägshistorien i Tollarp behöver 

renoveras. 

Svar: Vi undersöker om det är kommunen eller länsstyrelsen som ansvarar för skyltarna 

och var ansvaret för underhållet ligger.   

 

Barn och ungdoms, förenings och skolfrågor 

 

Skolbarn från 4:e -årskurs som är placerade i Tollarp och åker skolbuss från Linderöd, till 

och från skolan i Tollarp, får stå ute i Linderöd i ur och skur för att vänta. Får visst inte 

vänta inomhus i Linderöds skola. Vem hade gjort detta frivilligt? Behöves något skydd för 

dessa elever. Behövs då också något cykelställ 

Svar Anledningen till att de inte kan vistas inomhus när de väntar på bussen är för att vi 

öppnar skolan 07.00, i anslutning till att bussen går från Linderöd. Vi kan inte öppna 

tidigare då vi inte är bemannade och eleverna kan inte vistas inomhus utan tillsyn.    

Hur går det till när förskolebarn från Ukraina får plats i förskolan?  

Svar: Det är Barn-och utbildningsförvaltningens centrala mottagningsfunktion för 

nyanlända som ansvarar för det arbetet. Mer om detta arbete finns att läsa här. Nyanlända 

barn och elever - Kristianstads kommun  

 

Kommer det finnas platser på förskolorna när det byggs nya lägenheter i Tollarp och orten 

kommer att växa? 

Svar: När det exploateras i en ort så finns även barnomsorgsfrågorna med i planeringen.  

Önskemål om en spontanidrottsplats i Linderöd och diskussioner på hur man går tillväga 

för att kunna förverkliga det.  

Frågor om vad som händer med tennisbanan utanför idrottshallen i Tollarp? 

Svar: Renovering av den pågår. Genomförs av Tekniska förvaltningen så tennisbanan 

kommer finnas kvar.  

 

 

 

https://www.kfgf.eu/startsida/hem.html
https://www.kristianstad.se/sv/barn-och-utbildning/nyanlanda-barn-och-elever/
https://www.kristianstad.se/sv/barn-och-utbildning/nyanlanda-barn-och-elever/
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Biblioteksfråga 

 

Information om att Tollarps Bibliotek är det första biblioteket i kommunen att erbjuda 

meröppet till sina låntagare. Mer om biblioteket och verksamheten finns här.  

 

Meröppet bibliotek i Tollarp - Kristianstads kommun  

 

Demokrati 

 

Inget fel att ha dialogmöte i Tollarp. MEN i Linderöd finns en fin bygdegård. Varför inte 

växla platser för dialogmöte någon gång?? 

 

Exploaterings- och Näringslivsutvecklingsfrågor 

 

Information gavs på mötet om följande exploateringar: 

Ett nytt verksamhetsområde, Östra Vram 16:3, som är planlagd för industri och handel.  

 

ABK bygger 12 stycken lägenheter på Särlagatan i Tollarp. Inflyttning våren 2023. 

Brinova bygger om gamla banklokalen i Tollarp till 11 lägenheter. Inflyttning våren 2022. 

Thages bygger 40 nya lägenheter och en utbyggd ICA-butik. Status här är att detaljplanen 

vunnit lagakraft. 

 

 

Vad görs för att det skall finnas möjlighet att bosätta sig i de sydvästra delarna av 

kommunen - Linderöd med omnejd -. Inte minst med tanke på rimliga avstånd från t.ex. 

Lund-området med alla arbeten som skapas där? Men också med tanke på att det nu sker 

en utflyttning till landsbygden igen.  

 

Svar: Kommunen avser påbörja för att utreda förutsättningarna för att skapa nya 

villatomter i Linderöd. I förstudien tittar man bl a på markmiljö, geoteknik och möjligheter 

till teknisk försörjning. Just nu är det området norr om Stubs väg som förstudien ska 

omfatta men andra områden kan också bli aktuella. Då detaljplanen är gammal krävs att 

en del utredningar kring ovanstående beställs. Kommunen är även intresserad av att 

tillskapa fler bostadsområden med blandad bebyggelse. Då kommunen inte äger större 

markområden inom Linderöd förutsätter det även att det finns fastighetsägare i Linderöd 

som är intresserade av att sälja av mark till kommunen. 

Det önskas fler småhustomter i Tollarp, hur ser kommunen på detta? 

Svar: Kommunen har genomfört två förstudier, Skättilljunga 4:31 och kv. Chauffören. 

Tanken är att under 2022 ska detaljplanearbete för minst ett av områdena komma igång. I 

båda områdena avses småhustomter tillskapas. 

https://www.kristianstad.se/sv/huvudnyheter/meroppet-bibliotek-i-tollarp/
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Bredband/fiber 
 

C4 Energi fanns på plats och informerade och svarade på frågor. Främst rörde det sig 

om frågor om solceller, laddstationer och om utbyggnaden av fibernät för fastigheter 
utanför Linderöd  
Svar: C4 har fått via Post & Telestyrelsen ett EU-stöd på fiberutbyggnad gällande byarna 
runt om Linderöd. 

Ex: BJÄRA, BOARP, BYRHULT, BÖSARP, KNOPPARP, LINDERÖD, LINDERÖD-ÅKARP, 

LOARP, SÖDRA PÅRUP, TORASTORP, YLLERÖD, YNNARP.  

 

Det har gått ut brev i dagarna till samtliga (264) fastighetsägare om att kunna ansluta sig 

till vårt lokala öppna fibernät. Projektet har startat men det dröjer innan de boende 

kommer se grävmaskiner mm i sina områden. 

 

VA-frågor 

 

Reningsverket i Linderöd lär vara utnyttjat till max. Lär inte finnas möjlighet för fler 

fastigheter att anslutas. Enligt tidigare uppgifter skulle en satsning göras 2018 på detta 

reningsverk. Vad är statusen på denna fråga idag ?? 

Svar: Det finns pengar avsatta till viss upprustning av reningsverket i Linderöd (ca 5 Mkr) 

men det STORA behovet ligger i ledningsnätet för spillvatten. Under 2022 tar kommunen 

fram ett underlag för att minska tillskottsvatten och planen är att lägga om stora delar av 

ledningsnätet 2023/2024. 

 

Skötsel- och markfrågor 
 
Synpunkt och klagomål på att Gamla väveriet (plåtslagaren 1) är ovårdad. 
Fastighetsägaren har fått brev från bygglovsavdelningen där fastighetsägaren uppmanas 
att komma in med en plan på åtgärder.  
 
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.  
 
Upplysning om att det fallit träd och grenar på lastbilsvägen vid återvinningen. Önskemål 
om att det röjs upp.  
 
Vid Polgatan/Vallmovägen finns ett träd som lutar över ett garage 
Svar: vi kontrollerar det.  

 

Allmänningen på Särlagatan 7, när sker beskärning av träden? 

Svar: Inga synpunkter eller klagomål har inkommit, men givetvis kommer vi efter detta att 
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titta på detta och åtgärda om behov finns. 

 

Torgytan vid Fröknarna Perssons väg framför återvinningscontainrarna i Linderöd är 

flitigt använd som samåkningsparkering. Det framfördes synpunkter på att det är är svårt 

att kombinera dessa två ändamål på ytan. Det hade varit bättre med mer 

samåkningsplatser och att flytta återvinningsstationen till Hackevägen. 

Svar: Gällande flytt av FTI-stationen kommer vi att lyfta frågan med FTI och se hur de 

ställer sig till alternativ lokalisering. Om det är möjligt vill vi gärna ha en dialog med 

Linderöds byagille för genomförandet.  

 

Platsen vid torgytan upplevs som mörk på vinterhalvåret. Det framfördes önskemål om att 

området behöver belysas bättre. Dessutom finns det önskemål om en bättre snöskottning. 

Tydligen Trafikverket som skall sköta vinterhållningen på denna plats men här verkar 

något ha ”ramlat mellan stolarna” för ingen snö har blivit bortplogad vid senaste snöfallen 

på ca 30 cm. 

Svar: Vi beställer snöröjning där och det är inlagt i entreprenörens underlag. Belysningen 

där säger vi nej till, inte aktuellt. 

 

Inom samma område finns det även en postlåda som står mitt i området och därmed 

hindrar ett optimalt utnyttjande av ytan, ex. genom att det skulle kunna tillskapas fler 

parkeringsplatser för samåkning. Går det att flytta postlådan? 

Svar: Kommunen kommer att kontakta PostNord får att diskutera om det finns en 

möjlighet att flytta postlådan i kanten av området. 

 

Kan behöva rensas lite i kanterna på banvallen ända uppe i Linderöd för att få till 
vattenavrinning då det på höst-vinter blir ganska lerigt.      
Svar: åtgärd beställd, ska börja nu i april                                                      
 

Hundlatriner 

 

Önskar fler hundbajslådor längs med promenadvägar i Tollarp. T ex mellan Tollarp och 

Skättiljunga mot Linderöd. Tror det är ett gammalt järnvägsspår. Även kärleksstigen mot 

idrottsplatsen är en populär gångväg för hundpromenader. 

 

Svar: Det har precis satts upp en ny latrin vid Violvägen nära banvallen. 

Upplockningstvång gäller enligt de lokala ordningsföreskrifterna på gångbana, parkmark, 

torg i basorterna. Gäller inte på mark som räknas som naturområde. Paragaf 18, 

https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-

kristianstad.se/kommunfullmaktige/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-

riktlinjer/kommun-och-politik/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-kristianstads-

kommun2.pdf  Avståndet till ett hundlatrinkärl eller närhet till ett naturområde skall inte 

vara längre än 500m med hundlatrinkärlet som mittpunkt i en cirkel. Hundlatriner 

https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunfullmaktige/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/kommun-och-politik/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-kristianstads-kommun2.pdf
https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunfullmaktige/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/kommun-och-politik/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-kristianstads-kommun2.pdf
https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunfullmaktige/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/kommun-och-politik/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-kristianstads-kommun2.pdf
https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunfullmaktige/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/kommun-och-politik/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-kristianstads-kommun2.pdf
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placeras i regel aldrig ut där det inte finns anlagd parkmark. Där är det meningen att det 

skall ligga kvar och återgå till naturen. 

Belysningsfrågor 
 

Fråga om belysningen i Venestad och om den är hotad av nedsläckning? 

Svar: Så länge inte EON gör några förändringar i distributionsnätet blir befintlig belysning 

kvar. Vi har inte fått några besked från EON att något sådant är på gång. Dock har vi ändå 

startat en utredning så att vi är förberedda när det är ett faktum och kanske kan hitta bra 

lösningar för att bibehålla belysningen. 

Önskar nya stolpar och armaturer längs Kungsgatan och Torget 
Svar: vi tar det med oss framåt, framtagande av belysningsstrategi och plan pågår 

Felanmälan om att gatlampor är trasiga på Feglers gata/Gästgivaregården.  

Svar: De är felanmälda till entreprenören.  

 

Lekplatsfrågor 
 
Venestads byalag undrar om de kan få hjälp att rusta upp den lekplats (ej kommunal) som 
finns i byn, byn växer med fler barn som nyttjar den 
 

 

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor 

 

Trafikfrågor i dess olika former kom fram på mötet. Framförallt var det 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: 

 

Önskemål om sänkt hastighet vid Skättiljunga sågverk (Skättiljungavägen 106)  
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Går det att få någon typ av hastighetsbegränsning/farthinder för att få ner hastigheten på 

Marietorpsvägen från korsningen vid Västra Vrams kyrka och Idrottsplatsen. Barn från 

Tollarps och Thorén Axonaskolan går upp till IP för att ha gymnastik och barnen spelar ju 

även fotboll på IP på fritiden. Någon typ av GC-väg kanske också vore ett alternativ. Vidare 

är vägen som leder till Östervång också trafikfarlig för gående och cyklister 

 

Svar: Sönnarslövsvägen (vägen som leder till Östervång) är Trafikverkets väg till 

mestadels. En fråga för Trafikverket och vi har även haft klagomål om att folk ställer sig 

vid kyrkan så att cyklister och gående tvingas ut i vägbanan och det är ju kyrkan som får ta 

den dialogen med sina besökare (att de parkerar inne på kyrkans område och saknar 

kyrkan tillräckligt med p-platser så får de ordna fler inom fastigheten.)  

Marietorpsvägen: cykelväg finns med i trafikplanen 

(https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-

kristianstad.se/kommunstyrelsen/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-

riktlinjer/trafik-och-resor/trafikplan-for-kristianstads-kommun.pdf) s. 64-65, åtgärd 

tidigast 2024.  

 

Synpunkter som är Kommunens ansvar 

 

Det saknas asfalt på Polgatan i höjd med brandstationen. 

Svar: Vi har meddelat entreprenören som grävt där att synpunkten kommit och bett dem 

åtgärda felet.  

 

Tollarps sporthall (längs gamla E22) önskemål om soptunna i området. Många bilar som 

stannar på parkeringen. Från gamla E22 kungsvägen den är i dåligt skick fram till torget. 

Hålor som behöver fyllas igen. Kon som står kungsvägen Annelundsvägen en brunn som 

man skulle göra vid. Den behövs tas bort. Brunnen behöver åtgärdas 

Svar: Tollarps sporthall är fastighetsteknik som är ansvariga för. De kommer se över det. 

Tidigare har man haft fler tunnor men de har blivit söndersparkade. 

Kungsvägen: Vi kommer under 2022 att renovera vissa gångbanor, justera kantsten samt 

laga de värsta skadorna i gatan. Brunnen är en brandpost, den kommer fixas med ny asfalt. 

Parkeringsproblem i anslutning till vårdcentralen i Tollarp. Ute på Särlagatan är det 

parkering förbjuden men man parkerar där ändå och försvarar framkomligheten.  

Svar: Kommunens parkeringsvakter har via Trafikenheten fått kännedom om 

problematiken.  

Vid ett flertal tillfällen har jag mailar och frågat Kristianstad kommun när det ska göras en 

cykelväg över bron till Axona skolan. Som svar fick jag till ”våren” ( detta var tre år sedan). 

När jag mailade igen och undrade varför det inte hänt något så visste ingen varför. Även 

om det är en privat skola så är det kommunens barn som går på skolan och det är även 

många som går via bron till bussen. På morgonen är det väldigt farligt för barnen att gå 

https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunstyrelsen/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/trafik-och-resor/trafikplan-for-kristianstads-kommun.pdf
https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunstyrelsen/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/trafik-och-resor/trafikplan-for-kristianstads-kommun.pdf
https://www.kristianstad.se/globalassets/dokument/evolution/ks-kristianstad.se/kommunstyrelsen/styrande-dokument/strategier-planer-och-ovriga-riktlinjer/trafik-och-resor/trafikplan-for-kristianstads-kommun.pdf
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ä/cykla där då det är mycket trafik. När ska det göras en cykelväg? Låt inte samma sak 

hända här som i Hjärsås att ett barn måste mista livet innan något händer!!!! 

• Undrar om det finns någon planering för att ordna med en gångbro (en sådan som fästs 

vid sidan av den befintliga bron) på Lundgrensväg? Vid Axonaskolan? Bedrövligt trångt 

och det är bara en tidsfråga innan någon blir påkörd där. 

 

Svar: finns med i trafikplanen, men bron är kulturskyddad. 

 

Synpunkter som är Region Skånes ansvar 

 

Tycker det är fruktansvärt dåligt att sista bussen från Kristianstad till Tollarp går 21.10 en 

lördag kväll! Vi som jobbar i vården är fullständigt beroende av bil för att kunna ta oss till 

och från jobbet! Även fruktansvärt dåligt för alla dessa ungdomar som varit ute och festat 

och ska ta sig hem. Vilken ungdom vill bo kvar i Tollarp när man inte ens kan åka buss hem 

efter en pubrunda?? Vi vill behålla våra ungdomar i byn. Som mamma till 20 åring får jag 

ligga och köra från Tollarp till Kristianstad och tillbaka på lördagsnätter för att hämta min 

dotter som inte kan ta sig hem annars. Var är miljötänket som ni höjer så mycket? Vi ute 

på landsbygden har inte en chans att åka kollektivt och blir rånade på bensinen. Vi 

kommer inte kunna ha råd att bo kvar. 

Svar: Synpunkten är vidarebefordrad till Skånetrafiken som är ansvarig trafikhållare för 

kollektivtrafiken.  

 

 

Gång- och cykelvägar 

 

Önskemål om att vägvisning av GC-vägar behöver förbättras (Ex. vis Linderöd – 

Kristianstad) 

 

 

 

 

 

 

 


