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Fredrik Lager

Dialogmöte för Everöd, Gärdsköpinge, Gringelstad, Östra
Sönnarslöv och Lyngby på Lyngby Gård 2019-10-08
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Anneli Fält Simonsson och
Katarina Honoré
Tjänstemän: Henrik Wester, Jonas Schrevelius och Jimmy Björk, Tekniska förvaltningen,
Fredrik Lager, Martin Holmén, Jonas Lundgren och Merete Tillman
Kommunledningskontoret, Roger Jönsson, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Renée Bertilsson, Omsorgsförvaltningen, Nadja Pilbäck, Barn & Utbildningsförvaltningen,
och Bobby Bengtsson, C4 Energi.

Ett 30-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstemän.
Dialogmötena 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 mötet. Svaren redovisas inte i
denna sammanställning.

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

Omsorgsfrågor
Representant från kommunens mötesplatser var med på mötet. Mötesplatsernas
fokus ligger på att skapa meningsfulla aktiviteter för invånare ute i samhället.
Mötesplatserna informerade om sin verksamhet fick frågor om hur man kan bli
kontaktperson och vad det innebär.

Barn och ungdoms och skolfrågor
Det fördes fram önskemål om att skolornas politiska kontaktombud ska synas.
Svar från Barn- och utbildningsförvaltningen. När det gäller skolornas hemsidor är det
rektorn som ansvarar för innehållet på skolornas hemsidor.
Önskemål om lastbrygga vid Everöds skola.
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Önskemål om att en konstutsmyckning sätts upp på Everöds Skola.

Bostads- och utvecklingsfrågor
Diskussioner på mötet om vad det finns för planer vid stationsområdet i Everöd. I
samband med det informerades det om att det finns en privat exploatör som vill utveckla
området. Kommunen har även mark i närområdet som skulle kunna utvecklas med ex.
bostäder.

VA-frågor
En del frågor om VA-planen vid Lyngby. Man undrar var det ska dras nytt. Vi meddelar att
vi inte har några exakta ritningar på det

Skötselfrågor
En generell diskussion om ovårdade tomter och vad kan kommunen göra åt detta?
Everöds Byaråd har påtalat och har en diskussion med kommunens miljö och
samhällsbyggnadsförvaltning om en fastighet på Urnvägen som många Everödsbor anser
vara ovårdad.
När det gäller ovårdade tomter så är det kommunens bygglovsavdelning som handhar
ärende med ovårdade tomter. Finns det synpunkter på en specifik tomt som man tycker är
ovårdad går det bra att göra en anmälan direkt till Kristianstads kommun.
Önskemål om röjning och bättre skötsel av ”Afganparken” i Everöd, som utgörs av
tomterna Everöd 19:40 och Everöd 19:41.
Svar: Vi kommer att besiktiga tomterna och genomföra de åtgärder som behövs.
Önskemål om att vi ska röja växtlighet längs stationshuset och vid perrongen vid Gång-och
cykelvägen genom Everöd.
Svar: Representant från Tekniska förvaltningen kommer att besöka platsen och
tillsammans med representanter från Byalaget titta på lämpliga åtgärder.
Norr om Stockvägen i Everöd finns ett dike med en stenkista. Detta har vuxit igen.
Svar: Till vintern ska Tekniska förvaltningen röja diket.
I samband med cykelprojektet ”Håll Sverige Rent” lyftes förslaget om att vi ska göra
reklam för att plocka skräp när man cyklar.

Belysningsfrågor
Diskussioner om nedsläckningen av gatlamporna på Vittskövle Allé och på
Gringelstadsvägen.
Svar: Detta är Trafikverkets väg och då de har ansvaret är det de som äger frågan om
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belysningen. Har ni synpunkter hänvisas vi er att kontakta Trafikverket.
Önskemål om att vi förbereder för belysning när vi gör om Gång- och cykelvägen mellan
Gärdsköpinge och Everöd.
Svar: Detta önskemål tar Tekniska förvaltningen med sig till projekteringsarbetet.
Belysningsstolpe öppen, säkring borttagen på belysningsstolpe i Everöd. Ytterligare lampa
trasig någonstans upp mot skolan.
Svar Felet är anmält till C4 Energi.
Metallrör vid ån i höjd med bussgata/GC-väg. Sannolikt gammal belysningsstolpe. Åtgärd:
Stolpen tas bort.

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 på Gringelstadsvägen för att bilister ska
hålla gällande hastighet på vägen. Frågor om belysningen och släntklippning längs vägen
diskuterades också.
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
de övriga önskemålen har inte kommunen rådighet i att göra förändringar på dessa vägar
då Trafikverket är väghållare. Vägar som Trafikverket har rådighet över delger vi de
inkomna synpunkterna till efter stämmorna.
De vägar som kommunen är ansvarig för kommer Tekniska förvaltningens trafikenhet att
se över.
Här följer en lista på de diskussioner som fördes.
Synpunkter som är Trafikverkets ansvar:
Det önskas en gatlampa vid busshållplatsen Syster Karins väg-Böklins väg.
Vi kommer att informera Trafikverket och Skånetrafiken detta.
Det framfördes synpunkter på hastigheterna genom Östra Sönnarslöv samt avsaknaden av
skyltning från enskilda vägar. Dessutom är rännstensbrunnar fulla och kantlinjer saknas.
Vändzonen på trafikverkets väg vid busskuren i Gringelstad behöver belysning.
Information om raserad belysning utanför Lyngby gård (ca 5 lampor). Fastighetsägarna
önskar dra egen kabel.
Svar: Vi ber fastighetsägarna ta detta direkt med Trafikverket/Eon
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Synpunkter som är Kommunens ansvar
Synpunkter på hastigheten på Stora Vägen i Everöd. Önskemål om hastighetsdisplay sätts
upp.
Önskemål om att ett trafikljus sätts upp vid övergångsstället vid Everöds Skola.
Murklevägen i Everöd har dålig asfalt. Medborgare undrar när den kommer att asfalteras?
Svar: Tekniska förvaltningen har informerat entreprenören som utför uppdraget att utföra
uppdraget.
Skötseln av Rektorsvägen och Algots väg i Everöd klagades på. Där är knappt någon väg
kvar på sina ställen. Tekniska förvaltningen meddelade på mötet att vi för närvarande
håller på att utreda ansvaret för denna väg då det är oklart

Gång- och cykelvägar
Önskemål om att Gång- och cykelvägen från Everöd till Degeberga och Gärdsköpinge
asfalteras.
Önskemål om bättre underhåll av Gång- och cykelvägarna i Everöd.
Önskemål om Gång- och cykelväg från Everöd till Östra Sönnarslöv, med en befintlig
tunnel under Väg 19.
Önskemål om bättre skötsel av Gång-och cykelvägen mellan Maglehem och Kristianstad.

Anslagstavla
Den publika anslagstavlan har försvunnit från Everöd. Den var placerad vid gatuköket och
när gatuköket revs försvann anslagstavlan. På mötet önskades en ny anslagstavla till
Everöd.

Medborgarcenter
Inför dialogmötet hade det kommit in en fråga om varför Medborgarcenter, svarar
Medborgarcenter och undertecknar med ”Medborgarcenter” Inget namn på person som
författat.
När sen frågeställaren ringer och ber att få tala med den som undertecknat med
”Medborgarcenter, ”anger ärendenummer, vet inte organisationen vem som i angivet
ärendenummer kallat sig ”Medborgarcenter” vid undertecknandet. Frågeställaren vill att
rutinerna ändras till att tjänstemännen skriver under med sitt namn.
Svar från Medborgarcenter: När vi undertecknar ärenden från Medborgarcenters sida
undertecknar vi med Medborgarcenter. Anledningen till att vi inte undertecknar med
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respektive handläggare/kommunvägledare är att dessa ärenden inte är dedicerade till
särskild person utan vänder sig till funktionen Medborgarcenter. Det går alltid att se vem
som svarat i ett visst ärenden via loggen. Att underteckna med Medborgarcenter är ett
ställningstagande vi gjort.

