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Fredrik Lager

Dialogmöte för Vä, Öllsjö, Ovesholm, Skepparslöv, Mosslunda
och Nöbbelöv på Ringelund 2019-10-03
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Carl Henrik Nilsson och Katarina
Honoré
Tjänstemän: Henrik Wester, Jonas Schrevelius och Kajsa Björklund, Tekniska
förvaltningen, Fredrik Lager, Martin Holmén, Marieth Johansson,
Kommunledningskontoret, Tommy Danielsson och Anders Emgård, Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Karin Hansson, Omsorgsförvaltningen, Linus Pålsson och
Tobias Johansson, Barn & Utbildningsförvaltningen, Jeanette Ekvall Räddningstjänsten och
Jan Larsson, C4 Energi.

Ett 40-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 ungdomsfrågor
Önskemål om linbanan ses över då den går långsamt.

Bostads- och utvecklingsfrågor
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Önskemål om att det byggs fler lägenheter i Öllsjö och i Vä.
Svar: I kommunens översiktsplan pekas ett område väster om Vä som lämplig för
marklägenheter och flerbostadshus.
Synpunkter på att Hushållningssällskapets nybyggnation av maskinhall är större än vad
man kunde förvänta sig.

Storfängelse i Vä
Kriminalvården ska bygga ett nytt storfängelse i Skåne. Kristianstads kommun är
intresserad av att fängelset läggs i kommunen och då vill kommunen att befintligt fängelse
byggs ut. Detaljplanen är klar så kommunens förhoppning är att Kriminalvården väljer att
lägga fängelset här.
Skulle det bli en framtida etablering framfördes det att kommunen bjuder in ett
dialogmöte för att informera allmänheten.

VA-frågor
VA-utbyggnad Nöbbelöv, varför det endast byggts ut på ena sidan? Utifrån det undrades
det över när resten görs?
Svar från Tekniska förvaltningen:
I dagsläget är det inget prioriterat område, så det är inte aktuellt med utbyggnad nu.

Skötselfrågor
En generell diskussion om ovårdade tomter och vad kan kommunen göra åt detta?
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.
Kommunen sköter grönytorna samt buskage i Vä och Öllsjö fint.
Flytta hundlatrinen vid Kärnhusets förskola– Orienteringsgatan längre söderut.
Grönytan framför skärdalshemmet fanns det synpunkter på eftersom det i sin tur skapar
trafikproblem på Öllsjövägen.
Synpunkt på att det är mycket Råkor vid Skärdalshemmet.
Önskemål om att GC-vägen vid Furuvägen behöver en bättre skötsel.
Önskemål om bättre skötsel av ”parken” vid Skärdalshemmet.
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På Furuvägen ligger högar med kontaminerad singel kvar, som inte tagits upp.
Området kring Skepparslövs gamla skola är ovårdat.

Belysningsfrågor
Saknas belysning på GC-vägen Stenmästarevägen – Öllsjövägen
Önskemål gatulampor på GC-vägen Sandvägen – Runvägen

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 stämmorna.
Här följer en lista på de diskussioner som fördes.
Synpunkter som är Trafikverkets ansvar:

- Önskemål om att hastigheten ses över på Mansdalavägen. Gärna att en
hastighetsdisplay sätts upp.
- Oro om bullerproblematik ska uppstå när nya dragningen av E22 står klar.
Synpunkter som är Kommunens ansvar

- Synpunkter på hastigheten på Skärdalsvägen/Sandvägen och även på Öllsjövägen i
höjd med BoKlok villorna. Önskemål om hastighetsdisplay sätts upp.
- Snälltågsvägen har förvirrande hastighetsskyltning.
Christian IV:s gata står enkelriktat skylten på fel sida
Synpunkter som är Region Skånes ansvar
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- Önskemål om att kommunen påtalar för Skånetrafiken att inte höja biljettpriset på

bussbiljetten. Görs det finns risken att folk väljer att ta bilen i stället för att åka
kollektivt.

Gång- och cykelvägar
- Önskemål om att en Gång- och cykelväg anläggs mellan Vä – Ovesholm.

- Gång- och cykelvägen vid Skepparlövs gamla skola är livsfarlig då det saknas
avskiljning mellan cyklister och motorfordon.

Utegym
Önskemål om ett utegym i Vä.

Bredbandsutbyggnad
Diskussion om hur statusen är för fiberutbyggnaden i Nöbbelöv.

