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Fredrik Lager

Byastämma för Önnestad och Norra Strö i Önnestads skolas
elevcafé 2017-10-30
Närvarande: Politiker: Anders Tell, Katarina Honoré och Niclas Nilsson
Tjänstemän: Bengt Olsson, Henrik Wester, Rutger Swensson och Ulf Andersson, C4 Teknik
Erik Törnblom Barn- och utbildningsförvaltningen, Marieth Johansson, Fredrik Lager,
Kamilla Danielsson och Qalinle Dayib, Kommunledningskontoret, Carina Kier,
Omsorgsförvaltningen och Radovan Javurek, Linda Färdig och Anna Nordin, Arbete &
välfärdsavdelningen.

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. Vem är de till
för? Vilken ålder? Är det ett bistånd?
Kan man komma utan anmälan? Får man som förening låna Mötesplatsen? Vad är
volontär? Var finns utflyttade Mötesplatser?
Det kom också något förslag på aktivitet som man vill göra på Mötesplatsen.

Ungdomsfrågor
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• Önskemål om att en fritidsgård öppnas i Önnestad så att ungdomarna kan ha en
meningsfull fritidssysselsättning.

Skolfrågor
• Diskussion om skolmaten och hur de agerar vid upphandlingarna.
• På grund av rökförbudet på ”Lantan” där rökruta saknas för det med sig att eleverna
står utanför skolan längs Skolgatans övergångsställe och röker, vilket gör att de utgör en
trafikfara.

Gång- och cykelvägsfrågor
• Önskemål om att GC-väg mellan Färlöv och Önnestad. Denna sträcka är en av de sträckor
som kommunen prioriterar och lyfter fram i dialogen med Trafikverket som är väghållare.
• Önskemål om at GC-väg färdigställs längs Bygatan i Önnestad. GC-vägen slutar idag vid
Jordtalsvägen. Nu önskas det att den förlängs fram till rondellen. Eftersom marklägenheter
byggs längs Solkiftesvägen så efterfrågas GC-väg.

VA-frågor
• Önskemål om stambyte av vattenledningarna på Skolgatan. Idagsläget står det jämnt
vatten på vägen Skolgatan/Sörvångsgatan vid rondellen Skolgatan/Byagatan (Utanför
folkhögskolan)

Hundrastgård
Önskemål om att kommunen inrättar en hundrastgård i Önnestad? På stämman fick
medborgaren ta del av hur en sådan ansökan går till. Det som behövs är ett underlag där
andra hundägare ställer sig bakom förslaget och de gemensamt gör en skrivelse till
kommunen.

Hembygdsföreningen
Hembygdsföreningen i Önnestad har planer på att göra en utbyggnad av förråd och
samlingslokalen vid deras hembygdsstuga. De har haft kontakt med kommunen
bygglovsavdelning då de vill ha byggrätt men de har fått beskedet att stadsplanen var
planlagd som parkmark.
På byastämman fanns ingen tjänsteman med från bygglovsavdelningen. Kommunen ber
därför företrädare för föreningen att kontakta dem för vidare diskussioner.
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Belysningsfrågor
Längs Vinslövsvägen i Norra Strö där Trafikverket är ansvarig väghållare står det idag 3
stycken belysningspunkter.
Anläggningen idag är direktkopplat i Eon´s elnät när de nu gräver ned sina kablar så
hamnar belysningen i kläm, då dessa stolpar inte står utmed vägen och inte uppfyller den
funktion som är tänkt, de står för långt ut på åkrarna. För att uppnå rätt klassning längs
denna sträckning kommer det att krävas en ny anläggning och fler belysningspunkter.
( i detta fall kanske upp mot 7-10 st). Det kommer också krävas ett abonnemang för dessa
belysningspunkter eftersom all energiuttag kräver mätning vid nybyggnad.
Kommunen har nu tagit ett beslut på att dessa tre armaturer kommer att plockas bort.
Detta uppskattas inte av fastighetsägarna som hänvisar till barnens säkerhet då
belysningspunkterna står där skolbussen vänder.
Fastighetsägarna har nu fått ett utskick om ett erbjudande att ta över armaturen.

Skötselfrågor
• Ovårdad tomt i Önnestad som boende vill att kommunen gör något åt.
• Stora träd från grundskolan utmed Skolgatan som fäller sina löv på vägen vilket får till
följd att det blir stopp i avloppen.
• Träd utmed Skolgatan vid övergångsställen längs ån begränsar sikten.
• Bättre skötsel av vårt fina vattenområde önskas.

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:
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- Trafikverket är ansvarig väghållare för Bygatan i Önnestad. Önskemål finns att
kommunen ber Trafikverket att se över vägen då den bitvis är i dåligt skick och
feldoserad.
- Vägen mellan Färlöv och Önnestad är i dåligt skick och behöver ses över.
- Önskemål om att Trafikverket öppnar upp den före detta bussfilen vid Önnestads
Trafikplats (Väg 21) för att underlätta svängen mot Bockebäcksvägen för tung trafik.

Synpunkter som är Region Skånes ansvar

- Merparten av besökarna från Önnestad är nöjda med att de fått pågatågstation, men de
upplever att det är mycket inställda tåg
- En annan nackdel med att tågtrafik införts är att de fått en sämre busstrafik. De har
därför önskemål om att kompletterande busstrafik.
- Önskemål om att en skåneexpresslinje införs mellan Kristianstad – Helsingborg –
Båstad med stopp utmed Väg 21 i Önnestad och i Ullstorp
- Önskemål att Färlövsexpressen kan gå via Önnestad med hållplats vid stationen och
vid affären.
Synpunkter som är Kommunens ansvar
- Boende i Önnestad är oroliga att det är mycket tung lastbilstrafik som kör igenom

Önnestad. Kan kommunen göra något åt detta? Dessutom upplevs det att hastigheten är
mycket hög
- Utanför skolan mot dagis är det problem med parkeringar då det är för få
parkeringsrutor. Önskemål att en översyn görs.

Föreningsfrågor
• Ullstorps Byalag önskar ny julgransslinga till julgranen i Ullstorp.
Slingan är sliten och lampkontakten är trasiga och behöver bytas ut.
Slingan erhöll byalaget av kommunen för 15 år sedan. Byalaget har haft denna tradition
sedan -74.
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• Önskemål om att kommunen anlägger en hälsostig i Önnestad liknande det koncept
som finns i Alnarp.

