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Fredrik Lager

Byastämma för Träne, Ovesholm, Djurröd, Venestad och
Rickarum. Plats: Träne Församlingshem 2017-09-05
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson och Lena Holst

Tjänstemän: Henrik Wester och Ulf Andersson, C4 Teknik, Ulf Nilsson och Emma
Niklasson Barn- och utbildningsförvaltningen, Christel Jönsson, Kamilla
Danielsson, Martin Holmén och Fredrik Lager, Kajsa Sjögren och Lena Nordqvist
Sjöborg Kommunledningskontoret, Karl Dahlin, C4 Energi och Irene Sjöklint,
Räddningstjänsten

Ett 35-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.

Inkomna synpunkter
Här följer en sammanställning av de tankar, idéer, diskussioner och synpunkter som
framfördes på stämman.

Bredband
• Diskussioner om projektet och utbyggnaden av fiber och bredband i området. Mer
information finns på www.c4energi.se under respektive område/by.

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
• Fråga varför skylten vid Örmatoftavägen/Mansdalavägen tagits bort. Detta får till

följd att folk kör fel.
Skylten ligger utanför kommunens ansvar då det är Trafikverket som är ansvarig.
Ärendet är skickat till dem
• I området är det en del grusvägar. Det kom in synpunkter på att boende ville se
en bättre standard på dessa med bättre beläggning.
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• En förening vill ha tillbaka ett väderskydd som stod på en skolbusshållplats och

erbjuder sig att sköta driften av detta.
Svar: Föreningen ska komma in med en skrivelse till C4 Teknik som beskriver deras
föreslagna upplägg. Om det är genomförbart behöver vi skriva ett avtal med föreningen.

Vatten- och avloppsfrågor
• VA-planen i Venestad, varför finns det ingen för Venestad? Och varför måste man

i så fall anlägga ett enskilt avlopp. Hur ser prioriteringslistan ut? Ansvarig för
kommunens VA-plan kommer kontakta frågeställaren. Frågan angående det
enskilda avloppet är skickat till ansvarig hos miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen som kommer kontakta frågeställaren.

• Utbyggnaden av Vatten- och avloppsfrågor i Djurröd

• Diskussion om hur man går till väga om man är intresserad av att koppla på sig på det

kommunala avloppet och man inte bor i ett så kallat VA-verksamhetsområde?
Svar: Man lämnar in en intresseanmälan (finns på vår webbplats) så undersöker
kommunen möjligheterna för hushållet att bli s.k. avtalskunder. Det är inte ordinarie
VA-anläggningstaxa som gäller för avtalskunder, utan fastighetsägaren får en separat
offert av kommunen.
• Vilket fabrikat rekommenderar kommunen för enskild avloppshantering?

Svar: Kommunen får inte rekommendera enskilda leverantörer, men kan diskutera olika
typer av infiltrationstekniker. Medborgaren har hänvisats till tjänstemän som sysslar
med tillsyn av enskilda avlopp på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Belysningsfrågor
• Gatubelysning på Mansdalavägen/Mansdala bygata 1. På Mansdalavägen har en

lampa tagits bort, den stod ca 3 meter från stora vägen, den blev påkörd för 4-5 år
sedan och sedan dess har den saknats. Gatulampan är kommunal och efter
stämman har vi bett C4 elnät göra en kontroll och vidare uppföljning.

Gång-och cykelvägsfrågor

• Önskemål om att Gång- och cykelväg anläggs från Vä till Ovesholm och att det
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läggs in i kommunens Gång- och cykelvägsplan. Det fanns också frågor om hur
hanteringen och arbetet med de önskemål om Gång- cykelvägar görs i kommunen.
Som svar på det gäller följande; Önskemål om nya dragningar av Gång- och
cykelvägar skrivs in i kommunens cykelledsplan. Därefter förs resonemang med
Trafikverket på vilka leder som ska prioriteras.

Fastighetsfrågor
• Fundering på hur man går tillväga om man vill göra en avstyckning av tomt. Svar:
Frågeställaren kommer att bli kontaktad av ansvarig på kommunens
lantmäteriavdelning
• Bygglovsärende om man vill bygga utanför detaljplanelagt område och samlad
bebyggelse. Frågeställaren har fått besked hur han skall göra för att få
förhandsbesked.

Mötesplatser

• Önskemål om att flytta träffpunkten från Skärdalshemmet till området vid Ccop I
Vä .

Skolfrågor

• Önskemål om utbyggnad av skolan i Vä

• Önskemål om en kommunal förskola i Träne

Landsbygdsfrågor

• Diskussion om kommunens landsbygdsstrategi och att man gärna ville se <tt
handlingsplanen för landsbygdsfrågorna presenterades på kommunens hemsida.

Räddningstjänsten
• Samtal om krisberedskap i hemmet, utifrån MSB:s rekommendationer att kunna klara
sig 72 timmar själv.
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• 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.

