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Fredrik Lager

Byastämma för Färlöv, Vinnö och Bjärlöv i Färlövsskolans
matsal 2017-11-28
Närvarande: Politiker: Anders Tell, Katarina Honoré och Peter Johansson
Tjänstemän: Ulf Andersson, Henrik Wester och Rutger Swenson, C4 Teknik, Lotta
Grahn, Barn- och utbildningsförvaltningen, Fredrik Lager och Kamilla Danielsson,
Linda Andersson och Kajsa Björklund Kommunledningskontoret, Linda Färdig och
Anna Nordin, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristina Persson,
Omsorgsförvaltningen, Karl Dahlin, C4 Energi.
Ett 50-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, ungdoms och utbildningsfrågor
Medborgare undrar över ungdomarnas situation, brist på att ha något att göra samtidigt
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som ett flertal medborgare uppmärksammar droghandel.
Om man uppmärksammar droghandel vill vi från kommunen uppmuntra medborgare att
fortsätta polisanmäla om brott misstänks. Men också att kontakta kommunens fältgrupp
som utökat sin personalstyrka med en fältsekreterare som är kopplad till detta område.
Medborgare önskar stöd att få igång en nattvandrargrupp, Frågan kommer att lämna
över till fältgruppen samt att vi från kommunen uppmuntrar redan befintlig facebookgrupp med vuxna och ungdomar att ta nya tag.
En annan diskussion som kom upp på stämman gällde vilka planer det finns på
fritidsgård i området?

Hundrastgård
Önskemål om att en hundrastgård upprättas i Färlöv.

Renhållning och sanitetsfrågor
Önskemål om att en översyn vid sopsorteringen vid Willys görs. Idag ligger det alldeles
för mycket avfall där som för att det är ohygieniskt.

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 i gatumiljön, exempelvis
gupp, som i sin tur sänker hastigheten men försämrar möjligheten för snöröjning. på
väg 19 och övriga vägar i området.
Mycket diskussioner handlade om att man upplever att bilister kör för fort på Väg 19
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 Kommunens ansvar

Många av invånarna i Färlöv var missnöjda med placeringen av den nya busshållplatsen
på Hamiltons Väg. Eftersom bussarna reglerar där så skymmer de övergångsstället och
trafikmiljön känns osäker. Ett förslag som kom fram är att flytta hållplatsen längre ned
på vägen mot pizzerian.
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Önskemål om att Grindvägen vid hyreshusen i Färlöv binds samman med väg 19 för att
på så sätt minska trafik från byn.

Belysningsfrågor
- Längs väg 19 har det enligt bybor varit problem med belysningen och på
stämman gjordes en felanmälan. Efter stämman har den entreprenör som
kommunen anlitat varit på plats och de kan konstatera att det förmodligen rör sig
om ett kabelfel. De har därför påbörjat arbetet med att åtgärda felet.
- Problem med belysningen från Araslövsvägen till den gamla
järnvägsövergången.

Gång- och cykelvägar
- Information på stämman om att Gång- och cykelvägen mellan Önnestad – Färlöv är
en av de mest prioriterade sträckorna i dialogen med Trafikverket (som är
väghållare på sträckan)

- En felanmälan kom in på stämman gällande att på Stridsvagnsvägen finns en
grushög placerad som i sin tur hindrar cyklister att angöra Stridsvagnsvägen från
Väg 118. Vi har efter stämman tagit tag i detta i samband med det pågående
anläggningsarbetet på Tvedegårdsvägen.
- Information om GC-vägen mellan Färlöv och Kristianstad. En möjlighet finns att
få till en GC-väg på denna sträcka. Om kommunen tillsammans med Trafikverket
finansierar dubbelspår mellan Karpalund till Kristianstad måste det byggas en
räddningsväg längs denna sträcka. Tanken är iså fall att denna sträcka skulle
kunna användas som cykelväg.

Lekplatsfrågor
Ett önskemål om att kommunen tillsammans med representant från Färlöv gör en
fysisk besiktning av lekplatsen vid torget i Färlöv för att se vad som behöver
åtgärdas.

Informationsfrågor
En allmän diskussion handlade om synpunkter på kommunens nya hemsida som
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vissa besökare tyckte var svårnavigerad. Information om syftet med den nya
hemsidan gavs på mötet.

