MINNESANTECKNINGAR
2017-09-20

1 (5)

Fredrik Lager

Byastämma för Maglehem, Olseröd och Hörröd. I Maglehems
Bygdegård 2017-09-19
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson och Anders Svensson
Tjänstemän: Bengt Olsson, Inger Hansson, Jonas Schrevelius och Ulf Andersson, C4

Teknik, Catarina Johannesson Barn- och utbildningsförvaltningen, Christel Jönsson,
Kamilla Danielsson, Marie Thiman, Ulrika Fasth, Fredrik Lager och Kajsa Sjögren
Kommunledningskontoret, Kristina Persson, Omsorgsförvaltningen och Irene
Sjöklint, Räddningstjänsten
Ett 45-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
• Hur går det med fiberutbyggnaden mellan Mörkavadsvägen till Hörröd? C4 Teknik
informerar att det för närvarande inte är inplanerat, men vi ser kontinuerligt över
planerna för en utbyggnad.
• För närvarande gräver ni vid gamla skidbacken i Degeberga. Vi som bor längs den vägen
har inte fått någon information om grävandet och när det är klart, C4 Teknik informerar
att när det gäller grävningen är det en samförläggning med EON, vilket innebär att de
lägger ner kanalisation/tomrör till C4 Energi/Fiber samtidigt som de gräver till sig själva.

Telias nedsläckning av det fasta telenätet
• Funderingar på hur Maglehem med omnejd påverkas av Telias nedläckning av det fasta
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telenätet.
Telias nedsläckning är inget som kommunen kan påverka utan digitaliseringen och
nedsläckningen av kopparnätet utförs av Telia på uppdrag av Regeringen.
Arbetet har pågått sedan 2016 och vissa områden i Kristianstad kommer att påverkas
under våren 2018. Dock inte Maglehem med omnejd.
Tidigast våren 2019 kan det vara aktuellt. Mer information om arbetet finner du här.
www.telia.se/framtidensnat

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
• En generell diskussion angående Skånetrafikens arbete med utredningen kring
Kristianstad – Simrishamn/Ystad (nuvarande busslinjer SkåneExpressen 3 och 4) fördes
på stämman av representanter för bussgruppen i Maglehem. Rädslan är stor lokalt att ett
införande av superbusskoncept skall innebära att någon av de hållplatser som idag finns
längs väg 19 skulle försvinna.
Kommunens ståndpunkt är att vi inte heller vill se någon indragen hållplats, vilket vi är
tydliga med i dialogen med Skånetrafiken.
• Trafikverket har gjort en utredning där de tittat på att ev. sänka hastigheten på Väg 19.
Detta diskuterades också på stämman. Kommunen har avgett ett yttrande där vi INTE vill
se en generell sänkning av hastigheten.
• Önskemål om att Åhusbussen fortsätter sin runda ner om väg 19 istället för att stanna i
Furuboda. Det skulle gynna resor till aktiviteter, skola, affär etc.
Kollektivtrafik är Skånetrafiken ansvarig för. Vi kommer att skicka denna synpunkt till
dem.
• Önskemål om väderskydd och belysning vid hållplatserna. Kommunen har efter
stämman gjort en invertering och det finns väderskydd med belysning i som skulle kunna
sättas upp. Vi har därför frågat Skånetrafiken och det är okej för dem. Frågan är också
ställd till Trafikverket som är beslutande myndighet. Vi inväntar besked från dem och
hoppas att vi får okej. I så fall kommer det att sättas upp väderskydd.
• Inkommen synpunkt från boende utmed statlig väg och har hålig asfalt i anslutning till
deras infart.
Även sandbehållaren som står vid Gamla skolan är trasig, locket är sönder och sanden
behöver fyllas på.
Synpunkten är vidarebefordrad till Trafikverket som är ansvarig.
• Sockenvägen som går mellan Maglehem och Olseröd är bitvis i dåligt skick. Boende vill
att en översyn av vägen görs. Vägen är statlig och Trafikverket är ansvarig väghållare.
Synpunkten är därför skickad till dem.

3 (5)

Skolbuss
• Gäller gymnasielever - finns det ngt i kommunallagen kring att gymnasieelever enklare
kan komma till skolan. Att kommunen till exempel ska erbjuda skolskjuts eller påverka
kollektivtrafiken?
För fanns det bussar som gick inom byarna på morgonen och på eftermiddagarna kollektivtrafiken var mer anpassad till elevernas skoltider.
Svaret är att Kristianstad kommuns skolskjuts är uppbyggd på de olika
upptagningsområdena som finns i kommunen. Olseröd tillhör Degebergaskolan,
Wittskövleskolan och Everödskolans upptagningsområde. Elever i Åhus kärr tillhör
Sånnaskolan upptagningsområde. Om man väljer en annan skola än placeringsskolan har
man inte rätt till skolskjuts, men kommunen ska anordna skolskjuts till den självvalda
skolan om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
• Önskemål om att skolbussrundan skall utökas, den går endast till Åhus kärr. Undrar om
rundan kan utökas ner om Olseröd så att de kan välja skola i Åhus.
Svaret är at elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast bidrag till
elevresor över 6 km mellan hem och skola.(1991:1110) Man får gärna åka med
kommunens skolbussar i mån av plats .

Seniorkort(busskort)
• Önskemål om Fria resor för kommuninvånare över 75 år och som vill kunna nyttja
seniorkortet över kommungränsen. Idag är det endast inom kommungräns och de undrar
om korten kan utökas då de bor nära Brösarp och vill kunna åka dit och handla eftersom
de hellre åker till ICA där.
Svar: idag kan Kristianstads kommun endast erbjuda seniorkort inom kommungränsen.
Vill du åka utanför kommungränsen får du köpa en tilläggsbiljett av Skånetrafiken.

Gång- och cykelvägar
• Önskemål om utveckling angående banvallen mellan Degeberga och Maglehem samt att
utsiktsplatserna ses över. Vill till exempel ha bänkar längs cykelvägen.

Fastighets- och byggnationsfrågor
• Boende i Maglehem lyfte frågan om att de ville att ABK bygger hyresfastigheter i
Maglehem, alternativt återköper såld fastighet.
• Boende i Maglehem tyckte det är alldeles för dyrt och krångligt att ansöka om bygglov i
Kristianstads kommun. De vill se en billigare taxa och ett enklare förfarande.
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VA-frågor
• Hur går det med VA-utredningen för Olseröd som det pratades om för 6-8 års sedan och
är villkoret för eventuell kommande nybyggnation i Olseröd?
Utbyggnad av kommunalt VA i Olseröd ligger en bit framåt i tiden och är beroende av om
vi lyckas bygga ett nytt reningsverk vid kusten för Maglehem, Juleboda, Rigeleje, Olseröd
och Österlia. Handlar troligen om minst 5 år framåt i tiden.

• Hur ser utbyggnaden av VA planerna ser ut i Maglehem? I Maglehem handlar det främst
om utbyggnad av ett särskilt nät för dagvatten, planerat till start tidigast 2019. Som
framgår av första frågan planerar vi för ett nytt reningsverk för Maglehem, och det
befintliga läggs ner framöver.

• Hur ser utbyggnaden av VA ut i Hörröd? För Hörröd planerar vi inte för kommunalt VA.
För få fastigheter och för glest för att kommunen ska anses ha ett ansvar.

Utvecklingsstöd till landsbygdsförening
• Maglehems bygdegårds förening undrar på vilket sätt de kan få stöd av kommunen för en
investering i att renovera golvet i bygdegården.
Kristianstads kommun ger under 2 gånger/år möjlighet för föreningar verksamma på
Kristianstad kommuns landsbygd möjlighet att söka utvecklingsbidrag från kommunens
landsbygdsfond. Sökande hittar ansökningsformulär här.

Omsorgsfrågor
• Personal från kommunens mötesplatser var på plats på stämman och informerade om
mötesplatser som en möjlighet för seniorer i Kristianstads kommun att mötas. Kommunens
mötesplatser är en del av kommunens förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Skolfrågor
• Önskemål om en skola i Maglehem

Fritidsfrågor
• Önskemål om ett träningscenter i Maglehem med möjligheter till att kunna göra olika
idrottsgrenar.

Räddningstjänsten
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• Samtal om krisberedskap i hemmet, utifrån MSB:s rekommendationer att kunna klara
sig 72 timmar själv.
• Information om ett nytt, modernt sätt att ha grannsamverkan i sitt område. Utifrån ett
digitalt perspektiv där man enkelt kan utbyta information inom kvarteret/området.
• Information om brandsäkerhet i hus och hem och vad den senaste rekommendationen
från Räddningstjänsten är.

