MINNESANTECKNINGAR
2019-09-03

1 (4)

Fredrik Lager

Dialogmöte för Degeberga, Vittskövle, Huaröd, Maglehem,
Olseröd och Hörröd i Degeberga Tingssal 2019-09-03
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Anders Tell och Annelie Fält
Simonsson
Tjänstemän: Ulf Andersson, Henrik Wester, Ulrica Åkesson, Jonas Flyckt och Kajsa
Björklund, Tekniska förvaltningen, Liselotte Holmgren och Krister Dagneryd, Barn- och
utbildningsförvaltningen, Fredrik Lager, Eva Berglund, Nickie Lindblom och Linda
Andersson, Kommunledningskontoret, Ulrika Hedlund, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Eva Ståhl, Omsorgsförvaltningen,

Ett 60-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, ungdoms och utbildningsfrågor
Barn-och utbildningsförvaltningens personal informerade om skolverksamheten och
om den stora satsningen på utemiljön som görs genom spontanidrottsplatsen som skolan
gör tillsammans med kommunen, Skåneidrotten och Leader.
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Bostads- och utvecklingsfrågor
Under hösten 2017 köpte kommunen fastigheten baltiska huset med angränsande
tomtmark vid infarten i Norra Degeberga. Byggnadsnämnden har nu fått ett uppdrag att
ta fram en plan för att se vad som kan göras för att få in fler bostäder.
Fastigheten är i dåligt skick och behöver renoveras. Men många Degebergabor utryckte
ett klart och tydligt önskemål, Gaveln på fastigheten måste bibehållas.

VA-frågor
Diskussioner om hur man hanterar bekämpningsmedel i brunnar

Renhållning och sanitetsfrågor
Önskemål om att en översyn görs av sopkärlen i Degeberga. Det behövs lock på kärlen.
Idag drar nämligen råkorna ut skräp från kärl och smutsar ner området. Detta i sin tur
för även med sig ett problem med att mycket råttor är i dessa områden.

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.
• I Degeberga finns det grönytor som är kommunens ansvar som behöver en
uppfräschning.
• Önskemål om att grusa stigen norr om Oxelstigen i Vittskövle eftersom många går där
för rekreation.
• Önskemål om nya informationstavlor i Degeberga, då de gamla är mycket slitna.

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
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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 Trafikverket förbättrar Gång- och cykelmöjligheten över och längs
väg 19.
- Önskemål att väg 19 ses över. Tyvärr är vägen bitvis i dåligt skick.
- Önskemål om att flytta någon av trafiksäkerhetskamerona som är på väg 19 till en mer
central plats i Degeberga.
Synpunkter som är Kommunens ansvar
- Önskemål om att kommunen sätter upp en digital skylt i Degeberga som visar

hastigheten som bilisten kör i eftersom boende upplever att folk kör alldeles för fort på
vägarna i Degeberga.
Synpunkter som är Region Skånes ansvar
- Önskemål om att Skånetrafiken inför gratis kollektivtrafik för de över 65 år.

Alternativt att man kan erbjuda ett vinterkort på samma sätt som det idag finns
sommarkort.

Gång- och cykelvägar
- Önskemål om att GC-vägarna runt Degeberga ses över. Några av dem är i dåligt
skick och behöver snyggas till.
- Önskemål om att knyta samman GC stråket mellan Söndreklacksvägen (vid
skolinfarten, väg 19) och ”lek för alla”-lekplatsen.
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Renhållningsfrågor
När sopbilen ska köra in på Södra Solhällesvägens norra ände måste den backa in
från Väg 19. Detta är trafikfarligt och hade kunnat undvikas om det gjorts en
vändplats.

