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Fredrik Lager

Dialogmöte för Färlöv, Vinnö, Bjärlöv och Torsebro i
Färlövsskolans matsal 2019-10-31
Närvarande:
Politiker: Karl Gemfeldt, Peter Johansson, Carl Henrik Nilsson, Katarina Honoré
Tjänstemän: Henrik Wester, Ulf Andersson, Ulrica Åkesson och Jimmy Björk, Tekniska
förvaltningen, Eva Marie Hagström, Fredrik Lager, Jonathan Norberg, Linda Andersson,
Kommunledningskontoret, Karin Hansson, Omsorgsförvaltningen, Eva-Lotta Persson Barn
och utbildningsförvaltningen, Bobby Bengtsson, C4 Energi.
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
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
och anhörigstöd.

Bostads- och utvecklingsfrågor
Information gavs om att ABK planerar ett omsorgsboende i Färlöv med 12 lägenheter. För
det ändamålet ska de köpa mark av kommunen i norra änden av Fru Maries väg.
På mötet pratades det även om kommunens planer på småhusbyggnation i Färlöv? Svaret
är att i nuläget finns inga kommunala villatomter i Färlöv. Det finns inte heller något
projekt att ta fram några. Men det finns cirka 20-30 obebyggda villatomter i privat ägo.
Utbudet är därför gott och infrastrukturen är till största delen redan utbyggd.
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Annan byggnation som genomförs i Färlöv är att företaget Gat & Kantsten har köpt mark
för expansion direkt öster om nuvarande område som är beläget vid de gamla
tennisbanorna norr om Tre Gretors väg.
Förhandsbesked för upplagsverksamhet finns. Gat & Kantsten uppgav i ärendet att det
kommer finnas en skyddszon mot bostäderna och att ytan ska användas för att utjämna
befintlig lager med pallgods. Ytan ska inte hantera löst material (ex. gatsten, grus, singel).

Bredband/fiber
C4 Energi fanns på plats och informerade och svarade på frågor. Främst rörde det sig om
frågor när fiberanslutningen kan installeras i de områden som mötet gällde.
Som svar på en del av de frågor ovan så är det kostsamma projekt, och det krävs en hel del
beställningar i dessa områden. Men vi vet om detta och vi jobbar för att hitta olika
lösningar på detta.
Mer information samt tidsplan kommer att presenteras på C4 Energis fiberkarta.

https://www.c4energi.se/privat/fiber/fiberkartan/

Skolfrågor
Det framfördes önskemål om att efter att eleverna ätit lunch i skolans matsal öppna upp
möjligheten för allmänheten att komma och äta.

VA-frågor
Medborgare vill ha en notis när vi stänger av vattnet. Gärna på sms. Meddelat att vi skickar
ut det när det är planerade driftsstopp.
På Tre Gretors väg och Börje Trolles väg blir det fortfarande översvämningar. Problem
med dagvatten i gatan på Börje Trolles väg.

Lekplats
På mötet gavs information om att Färlöv är med i Park- och lekplatsprogrammet för 2020.
Det innebär att det kommer att göras en översyn och en investering i lekplatsen.

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 framfördes om att kommunen sågar ner de stora träden i ”grushålan” som
skuggar villatomterna. Kommunen fäller endast träd på kommunal mark om de utgör risk
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för person- eller egendomsskada. Vill man att Kommunen ska fälla träd som man ser utgör
en risk önskar vi att få in en anmälan. Blanketten finns här:
https://www.kristianstad.se/globalassets/blanketter/bygga-bo-och-miljo/tradgallringnyaste.pdf
Boende vid lekplatsen på Hästhagsvägen vill att vi gallrar i skogsdungen vid lekplatsen.
En medborgare vill slaghacka ytorna runt boulebanan, vattenreservoaren och
pulkabacken i Vinnö. Vill teckna ett avtal på att detta är okej och att han inte hamnar i
trubbel om han gör det.
Stora problem med löv längs Börje Trolles väg. Vill att vi beskär träden så det blir mindre
löv.
Önskemål om att kommunen utför en bättre skötsel vid pulkabacken och runt om vid
Almhaga.

Hundrastgård
En hundrastgård kommer att byggas i Färlöv. Platsen som är tilltänkt är utmed
grönområdet på Henningsbergsvägen.

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. Den väg som väckte mest synpunkt var hastigheten på Hamiltons väg.
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 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 och klagomål på att det inte plockas skräp längs vägarna i Bjärlöv och längs
väg 19.
Önskemål om att rondellen i Bjärlöv ses över. Gärna att man kan sätta en julgran där över
julen.

4 (4)

Korsningen vid busshållplatsen i Karpalund och busshållplatsen vid växthuset vid
Byggmästare Nyström diskuterades. De som passerar där dagligen upplever att det är en
farlig korsning och önskar att en översyn av korsningen görs.
Belysning på Väg 19 genom Vinnö. Vi informerade om att SKL och Trafikverket har
påbörjat utredning på aktuell sträcka.
Önskemål om att trafikmätning genomförs på Wrangels allé mellan Karpalund och
Ringelikors.
Synpunkter som är Kommunens ansvar
Klagomål på att hastigheten inte hålls på Börje Trolles väg. Önskemål om
hastighetsdämpande åtgärder.
Synpunkter som är Region Skånes ansvar
Önskemål om att få en soptunna uppsatt vid busshållplatsen i Bjärlöv. Informerat om att vi
tar det vidare till Skånetrafiken.
Klagomål på att hållplatsen på Wrangels allé är farlig. Vi tar det vidare till Trafikverket och
Skånetrafiken.
Gång- och cykelvägar
På dialogmötet framfördes många synpunkter och önskemål om cykelväg från
Färlöv/Vinnö till Önnestad samt på sträckan från Färlöv/Vinnö till Kristianstad.
I den regionala cykelvägsplanen ligger de respektive sträckorna med som prioriterade
sträckor med start år 2027.
Det framfördes önskemål om att dra den nya cykelvägen mellan Kristianstad och Färlöv på
den gamla banvallen.
Övriga sträckor som en Gång- och cykelväg önskades på var mellan Färlöv och Bjärlöv
samt mellan Torsebro och Hanaskog.
Klagomål på att det körs med golfbil på cykelvägen mellan Vinnö och Färlöv. På mötet
meddelades att kommunen kommer att göra en översyn och se om det går att göra en
åtgärd för att man inte ska komma in med en golfbil.

