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Fredrik Lager

Dialogmöte för Österslöv, Ekestad, Fjälkestad, Balsby I
Österslövs Bygdegård 2019-09-10
Närvarande: Politiker: Peter Johansson, Karl Gemfeldt, Dan Berger, Annelie Fält
Simonsson och Daniel Tejera
Tjänstemän: Ulrica Åkesson, Henrik Wester och Jimmy Björk, Tekniska Förvaltningen,
Marie Ohlander, Barn- och utbildningsförvaltningen, Marie Thiman, Martin Holmén
och Fredrik Lager, Kommunledningskontoret, John Hansson, Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Irene Frick, Omsorgsförvaltningen och Bobby
Bengtsson, C4 Energi
12 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 på dialogmötet.

Bredband
Frågor från de boende i Balsby, Fjälkestad & Österslöv om när fiberanslutningen kan
installeras. C4 Energi kommer inom kort att starta ett eget projekt med de boende öster
om Österslöv.
Mer information samt tidsplan kommer att presenteras på C4 Energis fiberkarta.
https://www.c4energi.se/privat/fiber/fiberkartan/

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
Trafikfrågor i allmänhet och om hastighetsfrågor diskuterades. Det upplevs generellt att
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bilister håller allt för hög hastighet. Framförallt på Arkelstorpsvägen genom Balsby och
Österslöv vill boende se en förändring av hastigheten. Generellt kan man säga att om
man upplever att det körs för fort hänvisar vi att kontakt tas med polismyndigheten för
att föra fram 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 Tekniska förvaltningens trafikenhet att se
över.
Det fördes även fram önskemål om en tydligare skyltning om att det är en korsande
cykelväg på Arkelstorpsvägen. Detta är synpunkter som genom åren Trafikverket fått
till sig från kommunen. Trafikverkets svar är att de inte sett en tydligare skyltning som
nödvändig eftersom Arkelstorpsvägen inte går rätt igenom en bebyggelse.
Utöver denna punkt var det även diskussioner om.
Önskemål om sänkt hastighet genom Torsebro från 50-40 km/h
I Torsebro är det 90 km/h på stora vägen i Torsebro. Boende vill i stället ha 80km/h
Önskemål om 70 km/h vid utfarten vid Segrells Väg och att det behöver göras en ny
trafikmätning på Segrells väg.

Busshållplats
Önskemål om ordentliga busshållplatser på båda sidor om Arkelstorpsvägen i Balsby.

Gång- och cykelvägar
Boende vill att hastigheten runt cykelvägens övergång över Arkelstorpsvägen sänks. Då
Trafikverket är trafikhållare skickar vi detta önskemål till dem.
Vid gång- och cykelvägen söder- och norr om Kämpasträdet i Österslöv informerades
det om att det är mycket döda träd som utgör en risk. Kommunen kommer att kontakta
markförvaltaren och framföra synpunkten.
Önskemål om belysning på Gång- och cykelvägen mellan Balsby och Österslöv.

Skötselfrågor
Tekniska förvaltningens personal fick många frågor av skötselkaraktär. Här följer en
lista på synpunkter som kam fram på mötet.
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Det finns en häck som är siktskymmande vid Segrells väg.
Den röda bron över bangården mellan Näsby och stationen i Kristianstad har sprickor,
gropar och är i allmänt dåligt skick.
Det finns siktskymmande buskage från en privat tomt vid kyrkan i Fjälkestad.
Svar: Detta är Trafikverkets väg. Kommunen skickar informationen till dem.
Vid Höstvägen 10 är där en dexel som är ur position. Det finns även ett
björnbärsbuskage över den.
Vid stationen i Ekestad står en stolpe på Gång-och cykelvägen som saknar armatur.
Det växer gräs i asfalten på Gång- och cykelvägen norr om Ekestad. Önskemål om
röjning framfördes.
Råbelövskanalen mellan Råbelöfsjön och Nosaby. Boende önskar att tekniska
förvaltningen ser till att vattnet kommer igenom växtligheten.
Boende klagade på att det är uppställt och ser allmänt otrevligt ut på industritomten i
Österslöv.

