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Fredrik Lager

Dialogmöte för Näsby i Foajén på Lingenässkolan 2019-11-13
Närvarande:
Politiker: Pierre Månsson, Annelie Fälth Simonsson, Anders Tell
Tjänstemän: Henrik Wester, Kajsa Björklund, Ulf Andersson, Ulrica Åkesson, Anders
Johansson och Benny Eklund, Tekniska förvaltningen, Fredrik Lager, Maria Asklund, Marie
Thiman och Linda Andersson, Kommunledningskontoret, Per Blomberg, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Gyöngyi Rüll, Omsorgsförvaltningen, Jan Herngren, Oscar
Lindström, Barn och utbildningsförvaltningen, Emil Larsson, C4 Energi. Henrik Strand och
Magnus Arvidsson ABK
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
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 om den fördjupade översiktsplanen, det nya badhuset som ska stå klart år
2022 samt om arbetet av utbyggnaden av Näsby gavs på mötet.
För i anslutning till det nya badhusområdet med Krinova och Högskolan på ena sidan och
naturreservatet på den andra planeras det för 1 500 nya bostäder, men det ska även finnas
plats för företag och verksamheter.
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Kommunen tänker sig ett område som vänder sig ut mot naturområdet, ett möte mellan stad och
land. Det kommer att bli en gräns mot naturreservatet.
Det aktuella området ligger väster om Stridsvagnsvägen, men det finns även planer på att förtäta
och utöka med bostäder på Krinovas och högskolans områden. Kommunen vill se en stadsdel
med mer blandad verksamhet än vad man normalt brukar ha.
Området där bland annat Kvantum ligger i dag är tänkt att utvecklas till ett så kallat
stadsdelscenter med plats för ytterligare handel, men även kontorsbyggnader och kommunal och
privat service. Det ska göras mer inbjudande och välkomnande.
Mellan det nya bostadsområdet och naturreservatet tänker man sig en allmän väg som ska
kännas tillgänglig för allmänheten och fungera som en naturlig övergång till naturområdet. Det
blir också en så kallad buffertzon mellan bebyggelsen och själva reservatet.
Utvecklingen av Näsby kommer på sikt även att fortsätta norrut, norr om nya Lingenässkolan.
Det finns förslag om att förtäta Gamlegården, skapa fler boendeformer och knyta ihop det med
villaområdet intill. Det är även planlagt för nya bostäder i norra delen av Gamlegården.
Utmaningen ligger i att binda ihop Näsby och centrum via bangårdsområdet som står inför en
stor förändring i och med ett nytt rättscentrum. Järnvägen delar i dag staden, både fysiskt och
mentalt. Sista etappen av Kristianstadslänken är en del av den lösningen, men det är också där
det har stannat. Arbetet med länken har dragit ut på tiden. Det finns flera alternativ framtagna,
det senaste är att dra den via bangårdsområdet och ut mot Härlövsängaleden.

Bredband/fiber/Solceller
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 samt frågor
om solceller.
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
På mötet gavs en uppskattad rundvandring av skolans lokaler. Ett par frågor kom under
rundvandringen som berörde elevernas väg till och från skolan. En del fastighetsägare
har tyvärr fått påhälsning i sina trädgårdar av elever.
Skolan har tagit bekymret på största allvar och informerat elever och vårdnadshavare att
elevens väg till och från skolan är vårdnadshavarnas ansvar.
Diskussioner om högskolans eventuella flytt till centrum diskuterades. Boende är
oroliga att en flytt skulle innebära
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Hundrastgård
Önskemål om att en centrumnära hundrastgård inrättas.

Lekplats
Norringeparken: Lekplatsen revs vid Sergeantstaden för 4 år sedan. Det byggdes en ny
som ej är funktionsduglig med endast en gunga och en skumpbräda i plåt. Dessutom
upplevs skötseln av lekparken som undermålig.
På dialogmötet överlämnades underlag med cirka 50 underskrifter med önskemål och
förslag.
Ett av önskemålen var att lekplatsen skall belysas. Parkbänkarna som står där syns inte i
mörkret.

Skötselfrågor
Önskemål om att det röjs upp bland träden längs Runt Hjärtebackes park finns många

träd med döda grenar, de behöver gallras.
Kommunen fäller endast träd på kommunal mark om de utgör risk 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

Nedskräpning på Näsby från alla byggområden, vägmärken medmera.
Önskemål om att en till bänk längs Lingenässligan (mot lerduvedungen) sätts upp.

Belysningsfrågor
Önskemål om att belysning behövs norr om Lingenässkolan på Stridsvagnsvägen.

VA-frågor
Taxan för kommunalt vatten och avlopp diskuterades. VA-taxan består av två delar,
anläggningsavgift som man betalar som ny abonnent och brukningsavgift som man sedan
betalar löpande (vanligtvis kvartalsvis) för sin förbrukning. Brukningstaxan höjs med 8 %
till årsskiftet 2019/2020. Mer information om höjningen och hur avgifterna är uppbyggda
finns på www.kristianstad.se/vataxa

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
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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
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 Kommunens ansvar

Önskemål om att en hastighetsdisplay sätts upp på Hjärtebackes väg. Synpunkter
på att dt är höga hastigheter på Fältvägen och Hjärtebacksvägen. Önskemål om att
ytterligare hastighetsdisplayer sätts upp. Slangmätning sker till våren
Svar: Vi kommer att vidarebefordra önskemålet till trafikenheten.
Önskemål att ta in buskaget i svängen där Stridsvagnsvägen möter Bataljonsvägen.
Många barn korsar Bataljonsvägen från och till skolan. Behövs fler
övergångsställen.
Upphöjda korsningen Bataljonsvägen/Näsbychaussén – saknas belysning. Stolpar
finns men ej lampor. Upphöjningen är för flack, fortfarande höga hastigheter.
Bullerskyddsåtgärd Snapphanevägen – vad hände med det? Bullerdämpande
beläggning
Gång- och cykelvägar

Önskemål om att det inrättas en Gång och cykelväg mellan Lingenässkolan till
Bataljonsvägen.

