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Fredrik Lager

Dialogmöte för Åhus, Horna, Yngsjö, Rinkaby och Ripa på
Seaside 2019-10-23
Närvarande:
Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson och Anneli Fält Simonsson
Tjänstemän: Bengt Olsson, Henrik Wester, Jonas Schrevelius och Jimmy Björk, Tekniska
förvaltningen, Christel Jönsson, Eva Mårtensson Fredrik Lager, Marieth Johansson och
Linda Andersson, Kommunledningskontoret, Tommy Danielsson och Ann-Mari Lindberg,
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Ulrika Cedell och Henrik Alvesson, Barn- och
utbildningsförvaltningen. Kristina Persson och Camilla Forsbring, Omsorgsförvaltningen,
Filip Strandqvist, Krister Dagneryd, Håkan Frostebring, Kerstin Beyhammar, Carina
Jörnland, Barn & Utbildningsförvaltningen och Bobby Bengtsson, C4 Energi.

Ett 100-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
Representanter 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 samt var det även diskussioner om ofrivillig ensamhet.
Det fördes även fram ett önskemål från pensionärsföreningen i Åhus att samordna möten
med pensionärsföreningen.

Barn och ungdoms, förenings och skolfrågor
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Skatepark i Åhus. Det är bestämt att en skatepark ska byggas i Åhus. Däremot är det inte
klart exakt var den ska placeras. Kommunen tittar på olika alternativ och ambitionen är att
den ska finnas på plats under år 2020.
Utsmyckning av Sånnaskolan: Nya Sånnaskolan ska stå klar till höstterminen 2020. Nu
pågår arbetet för fullt för att iordningsställa skolan. På dialogmötet informerades det om
arbetet med utsmyckningen av skolan.
Önskemål framfördes om att anpassa Sånnahallen till att klara av tävlingsträning till
gymnastikklubbens träningar.
På mötet informerades det om att ett nytt utegym ska byggas upp igen i en förlängning av
Kantarellbadet. Gymmet ska byggas utanför badet men i hörnan av badet i riktning mot
badvägen. Målsättning är att gymmet skall vara klart i början av andra kvartalet 2020.

Bostads- och utvecklingsfrågor
En presentation om de aktuella planprojekten för utveckling av bostadstomter i Åhus
presenterades. Följande områden är aktuella.
Horna 3:12 Främst för verksamheter. Utredningar pågår där man tittar på naturvärden,
arkeologi, geoteknik och dagvatten. Samråd är planerat under sommaren 2020
Transval bostäder mm. Detaljplanen är klar och projektering pågår för utbyggnad.
Kv. Stinsen Område för främst handel, centrum och bostäder. Det kommunen nu
avvaktar är inriktningen från Coop
Kv. Kollekulla Mark för främst bostäder. Detaljplanen beräknas kunna påbörjas under
2020
Åhus 557:2, parkering och kontor. Upphandling av nytt ramavtal för riskutredningar
pågår för Kristianstads kommun. När detta är klart tas en riskutredning fram och
planarbetet påbörjas.
Aktuella pågående planprojekt längs kusten
Yngsjö, Tofta gård BoKlok, utredningar pågår och arkeologin undersöks. Samråd
kommer att hållas under våren 2020.
På mötet informerades det även om den Fördjupade översiktsplanen för Åhus.
Fram till 1 december har vi fokus på att samla in synpunkter.
Ett frågeformulär finns på Biblioteket, Åhus träningscenter eller Wellness studio i Åhus.
Mer information finns även på www.kristianstad.se/ahus,
där finns möjlighet att skriva in synpunkter eller använda frågeformuläret digitalt.
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Klimatfrågor
Information om skydd och förvaltning av kusten samt olika åtgärdsförslag såsom
strandfodring informerades det om. Ett arbete som nu bereds.
Dessutom diskuterades stranderosionsproblematiken där det pratades om tillstånd,
skyddsåtgärder och beredskap. Det framkom även önskemål från besökare.



Önskemål om skyltar som avråder från att klättra i sanddyner
Önskemål om att täcka erosionsskador med sand

Turismfrågor
Synpunkter på att det inte längre finns någon turistbyrå i Åhus fördes fram.
Svar från Kristianstads kommun: Från och med 2018 möter vi våra besökare på flera
platser än tidigare eftersom vi har haft ett betydande minskat besöksantal på den
traditionella Turistbyrån.
Turistbyrålokalerna finns inte kvar men det går fint att hämta kartor och broschyrer på
Åhus Seaside, Cigarrkungens vandrarhem och B&B, Rökeriet mellan Åhus och Yngsjö och
sommartid på Åhus museum.
Besökaren kan även få information via telefon och mail året runt.
Vi fortsätter att arbeta genom vår hemsida, sociala medier och på de globala
reseplattformarna, som tex Trip Advisor, Booking, Airbnb m fl.
Under högsäsong juni till augusti bemannar vi med destinationssäljare i Medborgarcenter
i Rådhus Skåne samt på våra lådcyklar i centrala Kristianstad och Åhus. I Åhus finns
många ställen där det av naturliga skäl samlas mycket folk t.ex. Torget, gästhamnen, Åhus
bryggan och där är vi mån-lördag med vår turistinfo-cykel. På vår hemsida:
www.kristianstad.se/turism har man kunnat se var cykeln befunnit sig om man velat
träffa vår destinationssäljare.
Vi har också ett antal Infopoints, d v s besöksmål, boendeanläggningar etc, som har många
besökare och som kan hjälpa till med personliga tips, kartor och broschyrer. I Åhus är
Åhus Seaside, Cigarrkungens vandrarhem och B & B, Rökeriet mellan Åhus och Yngsjö och
sommartid på Åhus museum Infopoints.
Information om att First Camp iordningsställer 20 stycken nya ställplatser. Målet är att de
ska vara klara till säsongen 2020.

Bredband/fiber
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Frågor om när fiberanslutningen kan installeras i området. C4 Energi fanns på plats och
informerade och svarade på frågor.
Mer information samt tidsplan kommer att presenteras på C4 Energis fiberkarta.
https://www.c4energi.se/privat/fiber/fiberkartan/

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.
Önskemål om en ny hundlatrin till korsningen Ekoxvägen/Kolonivägen på Täppet

VA-frågor
Frågor kring hur läkemedel i avloppet påverkar vattnet i Hanö-bukten. Just nu bygger
kommunen en pilotanläggning för läkemedelsrening i Degeberga. Projektet ska utvärderas
inför det stora ombyggnadsprojektet på centrala reningsverket i Kristianstad.
Dåligt tryck på vattnet till ett par fastigheter på Gälltoftavägen i Rinkaby. Gjordes en
felanmälan med Medborgarcenter direkt på plats

Belysningsfrågor
Önskemål om belysning på Gång och cykelväg mellan Yngsjö och Åhus. Det blir väldigt
mörkt och farligt på kvällar och nätter.
Busshållplatsen i Yngsjö uppe vid Yngsjövägen behöver belysning

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 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
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inkomna synpunkterna till efter mötena.
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:

Synpunkter på att det är farlig korsning och ökad tung trafik på Gälltoftavägen samt
siktskymmande växtlighet på Gälltoftavägen. Det gäller Rinkaby 10:25.
Kommunen är medveten om problematiken på Gälltoftavägen. Miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag om att dra om vägen. Detta
förslag ahr Kristianstad kommun kommunicerat med Trafikverket och det kommer även
att tas upp wsom en punkt på ett möte nu i november.
Önskemål om en matarväg från Yngsjövägen, i höjd med Rathckegården, till
Sopstationen för att lätta på trycket på Yngsjövägen.
Klagomål på guppet från den norra av Trafikverkets rondeller i Hammar upp till
Fundationsvägen. Man tycker att det är för kraftig lutning plus att man kommer upp på det
snett.
För mycket trafik på Yngsjövägen igenom Transval. Man är också orolig att det kommer bli
ännu värre när det nya bostadsområdet etablerats.
Det anses att Åhusvägen blir 90km/h för tidigt efter Rinkaby mot Kristianstad.
Det önskas trafiksäkerhetsåtgärder från SIAB-området mot väg 118 och GC-väg 118
Synpunkter som är Kommunens ansvar
Önskemål om att det kommer upp en skylt som visar vart centrum ligger ifrån rondellerna
i Hammar.
En medborgare vill inte ha några nya parkeringar vid beachhandbollen.
Medborgare vill att vi tar bort vänsterpilen från Täppetleden/Barkborrevägen. Folk kör på
fel sida.
Frågor kring korsningen vid Kvantum. Den är farlig och behöver ses över enligt
medborgare.
Önskemål om ett övergångställe i korsningen Köpmannagatan och Rönnowskolan. Många
barn passerar där varje dag.
Det önskas trafiksäkerhetsåtgärder på Södra Piggagatan.
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Önskemål om asfaltering mellan Nitvägen och Båtbyggarevägen. Samt att asfalteringen på
Köpmannagatan ses över då den är dålig.
Fylla på grus eller likvärdig lagning där betongen och gruset har en liten höjd mellan sig på
gamla skeppsbron eftersom de flesta föredrar att cykla på betongen och kanten blir farlig.
Synpunkter som är Region Skånes ansvar
Önskemål om att det går fler bussar till och från Yngsjö både på vardagar och helger

Gång- och cykelvägar
Klagomål kring att skyltningen är olika vad gäller förbud mot mopeder på Gång- och
cykelvägen i Pallersområdet. Det inbjuder till oenigheter mellan medborgare.
Önskemål om att vi tar bort betongsuggorna vid cykelöverfarten på Kolonivägen.
Meddelar att vi ska bygga en GC-passage i år och då tas dessa bort.
Synpunkter på att det är många rotinträngningar på GC-väg längs 118.
Önskemål om Gång- och cykelväg mellan Yngsjö och Ratchkegården

