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Fredrik Lager

Byastämma för Åhus och Yngsjö på Åhus Seaside 2017-11-18
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Anders Tell, Peter Johansson och Niclas Nilsson
Tjänstemän: Bengt Olsson, Henrik Wester, Jonas Schrevelius och Mårten Svensson, C4
Teknik, Mattias Dettman och Johan Iversen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Christel
Jönsson, Sofie Thorsson, Jonatan Norberg, Fredrik Lager, Kamilla Danielsson och Kajsa
Björklund, Kommunledningskontoret, Tommy Danielsson, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristina Persson och Camilla Frostebring,
Omsorgsförvaltningen, Louice Bodin, platsorganisation Åhus

Ett 100-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstemän.
Byastämmorna 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 stämman. Svaren redovisas inte i
denna sammanställning.

Inkomna synpunkter
Här följer en sammanställning av de tankar, idéer, diskussioner och synpunkter som
framfördes på stämman.

Omsorgsfrågor
Representant från kommunens mötesplatser var med på stämman.
Mötesplatsernas fokus ligger på att skapa meningsfulla aktiviteter för invånare ute
i samhället.
Mötesplatserna fick frågor om var Mötesplatser finns i vår kommun och vilken funktion de
har och för vilka de är till för. Det kom också något förslag på aktivitet som man vill göra
på Mötesplatsen.

Barn- och utbildningsfrågor
• Under stämman hölls en presentation om bygget av nya Sånnaskolan som ska påbörjas
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i april 2018 och hålla på till 2020. Skolan kommer att rymma 720 elever i årskurserna
F-6. I anknytning till skolan kommer även en ny idrottshall att byggas.

Bostads- och utvecklingsfrågor
• På stämman presenterades byggnationer som är på gång i Åhus. Under tiden 20172019 planeras cirka 220 nya bostäder. Bland annat planeras:
- 58 markbostäder vid kvarteret Tätorten, som ska vara inflyttningsklara i november,
2018.
- 56 bostadsrättslägenheter i kvarteret Älgörten, som ska vara inflyttningsklara under
våren 2019.
- 17 parhusbostäder i Åhus Horna 3:13 som ska vara inflyttningsklara vintern 2018/19
- 9 kedjehus på Näbbmusvägen planeras och de ska stå klara november 2018.
- I Yngsjö planeras 9 marklägenheter i hyresrätt. De ska vara klara i juli 2018.
- 60 bostäder vid Flintabacken
- Önskemål om småbodar med försäljning längs hamnpromenaden på liknande sätt som
finns i Smögen.
- Ett önskemål om att man ser över torget i Åhus och gör det mer attraktivt med
grönytor och mer sittplatser och att man minskar trafiken där.

VA-frågor
Information om utbyggnaden av vatten och avlopp i Yngsjö strand där statusen är att
kommunen har ansökt om ledningsförrättning. Det är dock svårt att uppge en tidplan
eftersom alla steg som kommunen tar mot att förse Yngsjöstrand med kommunalt VA
överklagas.

Bad- och vattenfrågor
- Önskemål om kallbadshus vid bryggan.
- Låt lejdaren (badstegen) vara kvar på bryggan vintertid för vinterbadarnas skull.
- Önskemål om att en vattenståndsmätare sätts upp vid Björns brygga vid Gamla
Skeppsbron.
- En uppmaning att kommunen har koll så att Åhus Beach tar hänsyn till strandskyddet
och aktiviteter på stranden är rätt begränsade.
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Miljöfrågor
Konsekvenser av vad som händer med bullret nu när Kristianstadsortens lagerförening,
KLF utökar sin verksamhet i hamnen diskuterades. På stämman gavs svaret att de
tillstånd som redan finns för bullernivån ligger kvar.

Belysningsfrågor
• önskemål om att belysning sätts upp vid Ratchkegården i Yngsjö.

Skötselfrågor
• För stor avverkning av Kronoskogen.

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
Trafikfrågor i dess olika former kom fram på stämman. Framförallt var det mycket
frågor och funderingar vad kommunen kan göra för åtgärder för att bilister ska hålla
gällande hastighet på vägarna.
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 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 C4 Tekniks
trafikenhet att se över. Vägar som Trafikverket har rådighet över delger vi de inkomna
synpunkterna till efter stämmorna.
Här följer en lista på de diskussioner som fördes.
Synpunkter som är Trafikverkets ansvar:

- Önskemål om att det informeras om att det finns en hundbadplats i Äspet utmed väg
118. Idag finns ingen information alls.
- Önskemål om mer och bättre skyltning till Kristianstad. Mer och mer städer har Led
skyltning mot staden, men inte i Åhus. Detta önskas.
- Fler riktiga ställplatser för lastbilar längs väg 118 som även kan erbjuda toaletter.
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Synpunkter som är Kommunens ansvar
- Önskemål om att kommunen sätter upp en digital skylt på Hamnleden som visar

hastigheten som bilisten kör i eftersom boende upplever att folk kör alldeles för fort på
denna sträcka.
- Frågor kring trafiken på Köpmannagatan. Hur går man tillväga om man vill ändra
uppställningstiden till längre för de boendes skull.
Om det föreligger ett behov behöver C4 Teknik en skrivelse som styrker att det finns ett
större behov i området att förändra uppställningstiden, eftersom handeln längs gatan vill
ha kortare tid för att få omsättning på platserna.
- Det upplevs som ett problem med parkeringsplatser i Åhus centrum, framförallt på
Köpmannagatan nu när Absoluts nya besökscenter är klart. Förslag på att det införs Pskiva för 2 timmars parkering.
- Det har även figurerat rykten om att Qpark ska ta över bevakningen av parkeringen i
Åhus. Kommunen kan dementera detta och statusen är att det inte aktuellt i nuläget.
Synpunkter som är Region Skånes ansvar
- Önskemål om att Skånetrafiken trafikerar en busslinje som går inom Åhus Kärr.

Önskemål om ett par turer till Furuboda samt att en av Skåneexpressens turer
trafikerar Yngsjö/Åhus.

Gång- och cykelvägar
- Önskemål om att en GC-väg inrättas mellan Åhus och Norra Åsum.
Trygghetsfrågor
- Önskemål om att kommunen tar en dialog med polismyndigheten att det behövs
bättre närvaro av poliser i Åhus.
Renhållningsfrågor
- Önskemål om att Renhållningen i Kristianstad slutar med det byråkratiska
upplägget kring abonnemangsfaktorerna.
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