MINNESANTECKNINGAR
2019-09-26

1 (5)

Fredrik Lager

Dialogmöte för Arkelstorp, Vånga, Skärsnäs och Mjönäs i
Arkelstorps folkets hus 2019-09-26
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Anders Tell och Carl Henrik
Nilsson
Tjänstemän: Henrik Wester, Ulrica Åkesson, Jimmy Björk, Herbert Dyfvelsten och Ulf
Andersson, Tekniska förvaltningen, Gun Lindwall och Susanne Strandmark Barn- och
utbildningsförvaltningen, Ulrika Fasth, Jonas Lundgren, Fredrik Lager och Linda
Andersson, Kommunledningskontoret, Lotta Lindberg och Irene Steimer,
Omsorgsförvaltningen.

Ett 70-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 dialogmötet. Svaren redovisas inte i
denna sammanställning.

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

Omsorgsfrågor
Representant från kommunens mötesplatser och myndighetschef var med på mötet.
Mötesplatsernas fokus ligger på att skapa meningsfulla aktiviteter för invånare ute i
samhället.
I övrigt var det främst frågor om Tollaregården. Frågor som diskuterades var gällande
kostnader för boende på Tollaregården,som deltog på aktiviteter på mötesplatser. Det
som gäller är att när kunder på vård- och omsorgsboende inte intar en måltid på boende,
får avdrag på sin faktura. Det finns en missuppfattning att kunderna får betala dubbelt.
Övriga omsorgsfrågor som diskuterades:
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Omvandling av en enhet från vanlig inriktning till inriktning till medborgare med
psykisk ohälsa. Detta ärende är under utredning av förvaltningschef och politiker i
omsorgsnämnden.
Medborgarna framförde att det behövdes fler demensboende på Tollaregården. Idag
finns 8 vård- och omsorgsboende med demensinriktning och 28 vanliga vård- och
omsorgsboende. Medborgarna önskade att de kunder som behöver ha en vård- och
omsorgsboende inte ska erbjudas plats på något annat ställe.
Det framkom synpunkter på att många fått avslag på sin ansökan till vård- och
omsorgsboende.
Svar: Enligt statistiken har det varit ett avslag 2018 och ett under 2019. Skulle man
känna att det blivit fel är man alltid välkommen att kontakta myndighetschefen eller
närmaste enhetschef till biståndshandläggarna, för att undersöka vad som eventuellt
blivit fel.

Exploatering, mark och bostadsfrågor
På mötet var det generella frågor kring vilka områden som kommunen tänker bygga på.
Kommunen har några utpekade områden i översiktsplanen som visar på möjlig
bostadsutveckling.
Angående marken för före detta glasspinnefabriken gör Miljö &
samhällsbyggnadsförvaltningen en detaljplan för att titta på bostadsbyggnation
Synpunkter på mötet var även att det behövs fler marklägenheter för äldre i Arkelstorp
som inte längre vill bo i sin stora villa.

Skol och förskolefrågor
Frågor om Spängerskolans framtid, hur elevantalet ser ut, lärarbehörigheten och skicket
på skolan diskuterades. Samtidigt informerades det även om att den nya förskolan med
6 avdelningar kommer att stå klart under sommaren år 2020.
Det finns en oro över att dagiset i Vånga ska läggas ner i och med att en ny förskola byggs i
Arkelstorp. Boende från Vänga framförde att förskolan i Vånga är viktig och att den
bibehålls.

Skötselfrågor
Under mötet var det många frågor kring kommunens åtagande för skötseln i Arkelstorp.
främst gällande avverkning av träd. Släntklippning, höjdröjning, Dessa ärenden har tagits
emot och lagts in som ärenden i kommunensärendehanteringssystem. Följande ärenden
lyftes under mötet.
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Det är träd i vägen för utsikten vid utsiktsplatsen/rastplatsen mellan Vånga och Barum. Vi
ska se till att det gallras antingen av markägare eller av oss.
Rytters väg. Igensatta dagvattenbrunnar. Vi ska sopa noggrannare, men informerar om att
det är tomtägarens ansvar att hålla rent vid sin dagvattenbrunn.
På Gång- och cykelvägen mellan Spängervägen och Klockarevägen saknas en gatlampa.
Där finns bara en plastpåse. Vi tar reda på ansvaret för gatlampan och åtgärdar om
ansvaret är vårt.
Rytters väg. Växtlighet intill vägkanten. Vi kontaktar ABK och önskar att de röjer upp längs
sin tomtgräns.
Runt Nässelblomsvägen står höga träd som börjar bli gamla. Informerade om
trädblanketten och nämner även att vi ska dit och gallra i vinter.
Det behöver höjdklippas längs vägkanten på Tollarevägen. Vi kommer lägga in detta i
planeringen.
Växtlighet ut över Grytvägen från kommunens mark. Lägger in i planeringen att vi
åtgärdar detta i vinter.
En del framförde att vissa tomter och vid lekplatsen vid Nässelblomsvägen behöver röjas
upp.
Kommunen kommer under vecka 40 göra en första gallring. Det kommer även att ske fler
röjningar under hösten.
Önskemål om bättre skötsel av slingan runt Lerjevallen.

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
Trafikfrågor i dess olika former kom fram på mötet. 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 mötet.
Här följer en lista på de diskussioner som fördes.
Synpunkter som är Region Skånes ansvar
Busskuren i Vånga är lös. Vi informerar Skånetrafiken.
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Synpunkter som är Kommunens ansvar
Hastigheten hålls inte heller på Ekbacken.
Svar: Kommunen kommer att sätta ut hastighetsdisplay här.
Efter en vattenläcka på Klockarevägen behöver vi asfaltera.
Svar: Vi ser till att det är med i beläggningslistan.
Till för några år sedan fanns ett medborgarcenter i Arkelstorp. I och med att ett
medborgarcenter inrättades i Rådhus Skåne valde kommunen att lägga ner centret i
Arkelstorp. Medborgare informerade om att skylten till medborgarcentret inte tagits bort.
Synpunkter som är Trafikverkets ansvar
Många olyckor vid korset Mjönäsvägen/Näsumsvägen.
Svar: Detta Trafikverkets väg och korsningen är under utredning.
Vid skolan på Oppmannavägen hålls inte hastigheten.
Svar: Detta är Trafikverkets väg och att vi skickar det vidare till dem.
Gång- och Cykelvägar
Önskemål om cykelväg mellan Vånga och Arkelstorp. I samband med detta diskuterades
den regionala cykelvägsplanen.
Önskemål om att få en cykelväg längs Oppmannavägen, från Arkelstorp till Oppmanna.
Svar: Vi tar det vidare till Trafikverket.

Hundrastgård
Önskemål om en hundrastgård där hundarna kan leka och springa av sig utan oro för bilar
En hundrastgård skulle även vara en bra mötesplats för oss hundägare.

Gamla Banklokalen.
Frågor om vad som händer med gamla banklokalen. Kommunen är givetvis intresserade
av att ha en hyresgäst i lokalen, dock så har de diskussioner som förts med intresserade
inte mynnat ut i att kontrakt har skrivits.
Ett förslag som kom fram var att kommunen sätter in gardiner i fastigheten för att det inte
ska se så öde ut.

Pumphus
Information om rivningen av pumphus på Arkelstorp 2:40.
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Distriktssköterska
Distriktssköterska saknas idag i Arkelstorp. Önskemål om att en
distriktssköterskemottagning inrättas framfördes. Detta är dock inte en kommunal fråga
utan vi ber bybor att kontakta Region Skåne för att föra fram dessa synpunkter.

Landsbygdsfrågor
Generella diskussioner om landsbygdsutvecklingen i kommunen där fokus låg på
begreppet basort och vad kommunen egentligen menar med att en ort är basort.
https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta/orterna/

