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Fredrik Lager

Byastämma för Tollarp och Linderöd i Tollarps medborgarhus
2017-11-06
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Lena Holst och Niclas Nilsson
Tjänstemän: Bengt Olsson, Henrik Wester, Jonas Schrevelius och Ulf Andersson, C4 Teknik
Nina Olin och Pia Hartman Melander, Barn- och utbildningsförvaltningen, Sofie Thorsson,
Fredrik Lager, Kamilla Danielsson och Sami Gashi, Kommunledningskontoret, Zimone
Bergvall, Omsorgsförvaltningen, Leona Stehn och Ann-Christin Bjerrehus, Arbete &
välfärdsavdelningen och Bobby Bengtsson och Karl Dahlin, C4 Energi

Ett 60-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.
En annan diskussion som fördes på stämman var varför hörselinstruktören inte finns kvar
längre.

Barn- och utbildningsfrågor
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• Information om den nyrenoverade förskolan Diamanten i Tollarp.
• Önskemål om att det införs ett nattdagis i Tollarp

Bostads- och utvecklingsfrågor
• Frågor om hur bostadsbyggandet ser ut i Tollarp och Linderöd och vilka planuppdrag
och möjligheter och förutsättningar det finns för byggnation.
• information om ABK:s trygghetsboende som ska börja byggas under 2018 i Tollarp
• Information om Tollarpsbadet som renoverades 2017 och vad som gjorts.

Skolfrågor
• Det upplevs att skolans ungdomar skräpar ner och slänger mycket skräp i området runt
floraparken. Det finns därför önskemål om att skolans personal pratar med barnen om
detta.
• Vid Äsphultsvägen finns det idag en skolskjutsplats. Det framkom synpunkter på att
många medborgare upplevde att det är dålig sikt där och därmed är skolskjutsplatsen
trafikfarlig. Önskemål om att en översyn görs.

Telias nedsläckning av det fasta telenätet
• Diskussioner om Telias nedsläckning av det fasta telenätet kom upp på stämman.
Nedsläckningen 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. Mer information om arbetet finner du här.
www.telia.se/framtidensnat

VA-frågor
• Information om driftsättningen av det nya vattenverket gavs på stämman.
• Boende i Linderöd har haft problem med VA-nätet och undrade vad kommunen gör åt
detta?

Dämmet
Kristianstads kommun har efter beslut i mark- och miljööverdomstolen blivit ålagda att
riva ut kvarndammen( Skättiljunga kvarn) vid idrottshallen.
En arbetsgrupp har av den anledningen bildats där C4 Teknik är ansvariga. Information
gavs på stämman om hur status är i ärendet.
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Tanken är att utrivningen ska börja under våren 2018 och utrivningen kommer göras i
olika etapper.

Park- och lekplatsfrågor
Inom ramen för kommunens park- och lekplatsprogram kommer man nu se över
lekplatserna i Tollarp, vilket det informerades om på stämman.

Belysningsfrågor
• information om att belysningen på Hälsingeslätt är trasig

Skötselfrågor
• Ovårdad tomt vid Valfrid Anderssons mekaniska verkstad. Tyvärr står det många
gamla maskiner längs fastigheten. Kan kommunen göra något detta?
Vi kommer ta med oss ärendet till kommunens bygglovsavdelning som handhar ärende
med ovårdade tomter.
• Trottoaren runt Floraparken och även dammen i Floraparken är i behov av en ordentlig
översyn och åtgärd.
• Önskemål om att mer hundlatriner sätts upp i Tollarp.

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.
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Synpunkter som är Trafikverkets ansvar:

- Önskemål om att det införs 40 km/h i Skättiljunga.
Synpunkter som är Kommunens ansvar
- Kristianstads kommun har numera tagit över trafikansvaret från Trafikverket

över ett antal vägar i Tollarp. På byastämman informerades det därför om vad för
förändringar som planeras, vilka vägar som planeras att asfalteras samt om
trafikutredningen som gjorts i Tollarp. Ett önskemål som kom upp i samband med
detta var att förbi den nya förskolan ska vara 50 km/h.
- En del diskussioner gällde även stenbron på Lundgrens Väg över Vramsån. I och
med trafikutredningen så görs en översyn av stenbron och förutsättningar för
trafiken över bron.

Frågor från Tollarps Byalag som hade skickats in till Kristianstads
kommun inför stämman.
C4 Teknik har mottagit rubricerad skrivelse från er den 3 oktober 2017 och
återkommer härmed med svar på era frågor. Numreringen följer av skrivelsen ”Till
Tollarps byalag klagomål/synpunkter för vidare befordran till ansvarig förvaltning i
Kristianstads kommun” den 2 oktober 2017.
1. Misskötsel av dammen i Floraparken.
C4 Teknik kommer se över Floraparken inom ramen för kommunens park
och lekplatsprogram under våren 2018. Planerat utförande är satt till hösten
samma år. I översynen kommer även de delar som omfattar dammens
avrinning och rensning att ingå.
2. Flaggan på torget har felaktig storlek.
Flaggningen sker mycket riktigt av kommunens anlitade entreprenör.
Kommunen kommer att kontakta entreprenören för att vid behov revidera
flaggans storlek till den korrekta.
3. Siktförhållande i väg- och gatukorsningar.
Information om riktlinjer för sikttrianglar finns på kommunens hemsida. C4
Teknik kommer att informera fastighetsägare på Annelundsvägen att häcken
måste tas in så att den håller sig inom fastigheten och även följa upp så att
det blir gjort. Om Byalaget vill återkomma med fler platser där växtligheten
inverkar på trafiksäkerheten är ni välkomna med adressuppgifter.
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Information kan tas lättast emot via kommunens Medborgarcenter på
kommun@kristianstad.se eller via telefon 044-13 55 00.
4. Misskötta tomter och fastigheter.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) har lagt upp ärenden över de
anmälda fastigheter som byalaget anser vara ovårdade. MSF kommer även att
besiktiga fastigheterna för att göra bedömning om de även kan anses vara
ovårdade i plan- och bygglagens mening.
5. Hastighetsbegränsning till 40 km/h inom Tollarps tätort.
C4 Teknik planerar att under 2018 reglera hastigheterna i Tollarp efter förslaget i
”rätt fart i staden” som togs fram 2011. I samband med det ses även befintliga
tätortsgränser över.
6. Tydligare utmärkning av stannaförbud utanför ICA på Polgatans västra sida.
C4 Teknik utför för närvarande en utredning i Tollarp på vissa gator och
korsningar där trafikproblematik noterats. Polgatan finns med i denna utredning.

