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Fredrik Lager

Byastämma för Vanneberga, Nymö. Tosteberga och Landön i
Vanneberga Folketshus 2017-11-15
Närvarande: Politiker: Anders Tell, Anders Svensson och Niclas Nilsson
Tjänstemän: Bengt Olsson, Henrik Wester, Jenny Brorsson och Ulf Andersson, C4 Teknik
Marie Thiman, Fredrik Lager, Kamilla Danielsson och Linda Andersson,
Kommunledningskontoret, och Bobby Bengtsson C4 Energi

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.
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.

Fiber- och bredbandsfrågor
Vanneberga:

När fiberutbyggnaden fortsätter sin utbyggnad? Projektstatus: Området du tillhör är
utbyggt med fiber. Det går därför bra att skicka in en beställning om du önskar en
fiberanslutning.
Tosteberga:

Din by eller villaområde är ännu inte inplanerat för en utbyggnad. Det går därför bra att
skicka in en beställning om du önskar en fiberanslutning.
Nymö:
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Fibernätet är utbyggt i delar av Nymö. Nästa anslutningstillfälle kommer bli under
2018. Mer information samt tidsplan kommer presenteras här på Fiberkartan längre
fram. Det går bra att skicka in din beställning.
Landön:

Kommer ev. att bli ett special projekt, som startar i Vanneberga sydöstra del och går ner
till Landön. Start av projekt är nov- 2017 om allt går enligt planering. Det går därför bra
att skicka in en beställning om du önskar en fiberanslutning längst med Landövägen och
hela vägen ner till Landön.

Telias nedsläckning av det fasta telenätet och mobilnätsfrågor
• 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
• Kan kommunen på verka mobiloperatörerna att se till att det blir täckning mellan
Timsfuret mot Landön. Idag är det ingen täckning alls.

Gång- och cykelvägsfrågor
• Förslag att kommunen tar initiativ till utmärkning av cykelled/vandringsled över
skjutfältet från Åhus till Farabäck och vidare till Landön.

VA-frågor
• VA-utbyggnaden i Vanneberga diskuterades. Enligt Va-planen kommer detta att komma i
gång i etapp 1 som är under 2019-2022

Energifrågor
Vanneberga IF har funderingar på att anlägga solceller på sin klubbstuga och undrade hur
de skulle gå tillväga. Efter stämman har kommunens energirådgivare tagit kontakt med
föreningen och de ska nu tillsammans se över hur de hanterar frågan.
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Landöns Camping
I samband med tillsynen/tvisten gällande campingplatsen på Landön uttalade
länsstyrelsen villkor att marken ska ha möjlighet att återhämta sig mellan säsongerna
dvs mellan oktober till slutet av mars. Av denna anledning ska allt upplag i form av
trägolv, bänkar etc på de utmärkta campingplatserna dvs uppställningsplatserna för
enskilda vagnar tas bort varje år. Detta har inte gjorts förra säsongen och verkar inte ske
detta året heller.
Besökare önskar att kommunen som markägare borde ställa krav på arrendatorn att
ombesörja detta.
• Förslag att kommunen anlägger en fast brygga på den ”allmänna” badplatsen på
landöns camping (det vill säga inte på campingsidan). En sådan brygga fanns där förr,
vilket gjorde att havsströmmarna förde bort den tång som idag skapar problem med
dofter för de badande.

Belysningsfrågor
• Utanför resursskolan i Nymö försvann en lyktstolpe i stormen. Besökarna undrar om
kommunen kommer sätta upp en ny stolpe?

Skötselfrågor
• En fastighet i Legeved på Hallingavägen låter buskar och träd växa ut mot vägen.
Vilket gör att det är dålig sikt och tar plats från vägbanan.
Svar: Hallingavägen som går utanför är en statlig väg och felanmälan måste därför tas
med Trafikverket.
• Kritik mot dålig snöröjning på vintrarna i området.

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
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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:

- Önskemål om att en trafiksäkerhetskamera sätts upp på Gälltoftavägen i Vanneberga.
Framförallt upplever boende att den ”tunga” trafiken kör alldeles för fort genom
Vanneberga.
- På stämman dök det även upp frågor om utbyggnaden av E 22 mellan Fjälkinge och
Gualöv. Mer information om utbyggnaden finns här:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/E22-genomskane/Omradesinformationdeletapperdelprojekt6/
- Önskemål att Trafikverket att tillskapa en GC-väg längs vägen från E22 till Landön.
Synpunkter som är Kommunens ansvar
- Önskemål om att de vägar som kommunen är ansvariga för att på dessa vägar ha

ett bättre underhåll sam mer belysningsstolpar.
Synpunkter som är Enskild trafikförsörjares ansvar

- Synpunkter på att Thimsfuret väg vid ABKS lägenheter i Vanneberga är dåligt
skött när det gäller plogning och underhåll.
Svar: Detta är Trafikverkets väg och därför är det inget kommunalt underhåll på
denna väg.
Synpunkter som är Region Skånes ansvar

- Önskemål om att en kollektivtrafiklinje införs från Tosteberga till Fjälkinge
respektive till Bromölla/Nymölla.

Föreningsfrågor
I samband med byastämman kom frågan upp från en förening om de var
registrerade i kommunens föreningsregister. Det visade sig att de inte var
registrerade. På stämman fick de hjälp med hur det ska tillväga. För att registrera
en förening finns följande information med blankett för anmälan till
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föreningsregistret.
Mer information om föreningar och bidrag kan ni läsa på vår hemsida.
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/

