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Fredrik Lager

Byastämma för Fjälkestad, Balsby och Österslöv I Fjälkestads
Bygdegård 2017-09-21
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Katarina Honoré och Niclas Nilsson
Tjänstemän: Bengt Olsson, Henrik Wester, Rutger Swenson och Ulf Andersson, C4 Teknik,
Marie Ohlander, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kamilla Danielsson, Marie
Thiman, Maria Asklund, Fredrik Lager, Linda Andersson och Sofia Kihlman
Kommunledningskontoret och Bobby Bengtsson, C4 Energi

Ett 30-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.

Bredband
• Diskussioner om fiber var många gällande dessa områden. De mesta frågorna gällde
om de fick fiber innan Telestationerna stängde ner den sista maj 2018. I skrivande
stund, så är planeringen följande i dessa 3 områdena.
·
·

Fjälkestad är planerat för utbyggnad 2018. Vi kommer längre fram presentera en
tidsplan.
Fibernätet är utbyggt i delar av Österslöv & Balsby. Nästa anslutningstillfälle
kommer bli under 2018.

Mer information samt tidsplan kommer att presenteras här på Fiberkartan längre fram.

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
En stor del av stämman upptogs av trafikfrågor i dess olika former. Framförallt var det
mycket frågor och funderingar om hastighet när det upplevs att bilister håller allt för hög
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hastighet. Generellt kan man säga att om man upplever att det körs för fort så hänvisar vi
att kontakt tas med polismyndigheten för att föra fram 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.
Här följer en lista på de diskussioner som fördes.

- Önskemål om sänkt hastighet på Arkelstorpsvägen från 70-40 km/h
- Önskemål om sänkt hastighet på Balsby Sjöväg ( inne i byn) från 50-30 km/h
- Önskemål om sänkt hastighet genom Torsebro från 50-40 km/h
- Önskemål om att Björnekullavägen i Torsebro där det idag finns en 30 km
sträcka som bör förlängas minst 300 m längre mot Fjälkestad

- Säkra övergångsstället vid Balsby sjöväg vid skolbusshållplatserna, gupp?
- Säkra cykelöverfart över Arkelstorpsvägen tex blinkande lampor.
-Möjlighet till kvällstaxi. För att kunna ta sig till och från arrangemang i
Kristianstad.
- I Torsebro är det 90 km/h på stora vägen i Torsebro. Boende vill i stället ha 80
km/h på sträckan.
- Önskemål om att det sätts upp en varningsskylt för korsande hästar precis
innan man kommer in i Fjälkestad på väg 118
- Varför har Trafikverket satt vajerräcke på vissa sträckor vid vägkanterna på
Fjälkestadsvägen mellan Råbelöv och Fjälkestad

Väderskydd hållplats för skolbuss Fjälkestad/Österslöv
• Det önskas bussvädersskydd för barnen vid skolskjuts. Barnen står idag utan

bussväderskydd.
Svar: Kristianstads kommun är positiv till att ett väderskydd sätts upp. C4 Teknik är
ansvariga för frågan och de driver frågan gentemot Skånetrafiken och Trafikverket. Vi
väntar på deras besked i frågan.

Gång- och cykelvägar
Följande önskemål om Gång och cykelvägar kom fram under stämman. Generellt kan man
säga att Önskemål om nya dragningar av cykelleder skrivs in i kommunens cykelledsplan.
Därefter förs resonemang med Trafikverket på vilka leder som ska prioriteras. När det
gäller Gång- och Cykelvägar är Trafikverket väghållare. När det gäller skötsel så sker det
genom successiva åtgärder och underhållsarbeten.
• Önskemål om belysning på GC-vägen från Nosaby – Balsby (Segrells Väg –

Nosabyvägen)
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• Önskemål om belysning på GC-vägen från Balsby till Kristianstad.
• Önskemål om cykelväg längs väg 118 mellan Tvedegårdsvägen till Stridsvagnsvägen
• Torsebro Cykelvägen från Torsebro slutar vid Stridsvagnsvägen när skall denna
förlängas till Rödaleds lagerhus, så man cykla lite säkrare till CSK.
• Mellan Fjälkestad och Torseke finns idag en gammal kyrkväg som är cirka 2 km.
Kyrkvägen går idag över 2 fastighetsägares marker.
Ett förslag kom fram på stämman om man skulle kunna göra en cykelslinga på den gamla
kyrkvägen så den ansluter till GC/vägen i Torseke. På så sätt skulle man därefter kunna
cykla hela vägen på GC-Väg in till Kristianstad.
Förslaget lät intressant och på stämman fick Fjälkestads Byalag uppdraget att i ett första
skede höra med de två markägare om de tycker detta låter intressant. Om de ställer sig
positiva skall byalaget i nästa sked kontakta kommunen för vidare diskussioner.

Näringslivsfrågor
• Allmän diskussion hur företagare kan ha stöd av kommunen för att anställa nyanlända.
Idag upplevs det krångligt och ett enklare förfaringssätt efrlystes.

Fritidsfrågor
• Det framfördes ett önskemål om ett utegym i Balsby.

